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Haalbaarheidsonderzoek Drechtdoorsteek gestart
In opdracht van de gemeenten Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer, startte op 8 september het Kansenonderzoek voor
de Drechtdoorsteek met een eerste werkatelier. In een aantal werksessies is met een kleine groep aanwezigen vanuit
overheden, bedrijfsleven en bewoners veel input verzameld. De eerste schetsen werden direct na het werkatelier
gepresenteerd aan bewoners en grondeigenaren binnen het onderzoeksgebied (Vrieskoopsepolder en de Zuider
Legmeerpolder). Lees verder op pagina 2

Feestelijke opening Grechtkade
Het fietspad Grechtkade is 20 september feestelijk geopend. Wethouder Guus
Elkhuizen en Rinie Verburg van Dorpsraad Woerdense Verlaat namen het
pad officieel in gebruik door het verwijderen van het bordje ‘slechte weg’. Aan
voorbijgaande fietsers werden Snelle
Jelle’s uitgedeeld om ook met hen de
opening van het vernieuwde fietspad te
vieren. De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan het fietspad Grechtkade
in Woerdense Verlaat. Er zijn betonnen
platen geplaatst zodat fietsers weer vlot
gebruik kunnen maken van deze mooie
route langs de Grecht.

Symposium biedt handvaten voor
omgevingswet
In 2020 gaat de omgevingswet in. Met deze nieuwe wet bundelt de overheid 26
bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en
natuur. De invoering van deze wet is een grote operatie. Daarom organiseerde de
gemeente Nieuwkoop samen met de Groene Hart Academie een symposium over
de gevolgen van de omgevingswet voor het Groene Hart. Lees verder op pagina 4

Meer informatie: www.nieuwkoop.nl
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Symposium biedt handvaten voor omgevingswet
Wethouder Paul Platen opende het symposium: “Participatie en samenwerking,
dat zijn de twee sleutelwoorden bij de invoering van de Omgevingswet. Er is
geen vaste vorm voor het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties.
We zullen daarom bij elk vraagstuk goed afwegen wie we willen betrekken en
op welke manier dat het beste kan”, aldus Platen. Gerard van Oosten, directeur
Hogeschool InHolland, gaf aan dat de Groene Hart Academie een bijdrage kan
leveren als kenniswerkplaats bij opgaven in het kader van de Omgevingswet.
Verschillende gastsprekers gingen in op de betekenis van de Omgevingswet voor hun
werkveld: overheid, ondernemers en omgeving. Hoofdboodschap: experimenteer
op kleine schaal, biedt ruimte voor ondernemen en gebruik de creativiteit en
betrokkenheid van inwoners. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met
actuele onderwerpen: de invloed van klimaatverandering op het Groene Hart,
nieuwe functies voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de omgevingskwaliteit van het Groene Hart in de toekomst.
Chris Kalden, directeur stichting Groene Hart sloot het symposium af. Hij wees erop dat het toekomstig beheer van het Groene
Hart vraagt om innovaties (landbouw op veengrond) en maatwerk per specifiek gebied. Het symposium bood de deelnemers
ideeën en handvaten om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het was -gezien de vele positieve reacties na afloopeen geslaagde bijeenkomst. De komende tijd houden wij u op de hoogte over de invoering van de omgevingswet via dit blad,
social media en website.

Doe mee aan de duurzame huizenroute
De gemeente Nieuwkoop doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Daarvoor zoeken we duurzame huizen in
de gemeente. Ervaringen met isoleren, warmtepomp of een
geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt. De verhalen
betekenen veel voor woningeigenaren die zelf ook aan de
slag willen met duurzaam wonen. Tijdens de opendeurdagen
op zaterdag 4 en 11 november kunnen geïnteresseerden een
kijkje nemen bij deelnemende woningen om daar meer te
horen over het duurzame woonverhaal. Er is een grote variatie
in soorten woningen en maatregelen te zien, zoals bijvoorbeeld gasloze woningen, woningen met een warmtepomp of
tussenwoningen die van label G naar A zijn gegaan. Kortom
voor elk wat wils. Een aanrader voor iedereen die zich wil oriënteren op prettig en energiezuinig wonen.
Doet u ook mee?
Heeft u uw huis duurzaam gemaakt en vindt u het leuk om
uw woning als voorbeeldwoning aan bezoekers te laten zien?

Meldt u dan aan via https://duurzamehuizenroute.nl/gemeente/nieuwkoop.
Alle kennis en ervaring op het gebied van
duurzaam wonen en bouwen is welkom. Bezoekers krijgen
graag informatie over hoe te handelen. Misschien weet u uit
eigen ervaring hoe lastig het is om de juiste informatie te
vinden. Dit is de kans om uw verhaal te vertellen!
Gaat u op bezoek?
Op https://duurzamehuizenroute.nl/gemeente/nieuwkoop
vindt u een overzicht van alle woningen die u kunt bezoeken.
Bij de huizen die opengaan staan de openingstijden vermeld
en kunt u zich inschrijven.
Kans op een midweekje in een stohotel
Bezoekt u op 4 of 11 november een huis of stelt u zelf uw
huis open, dan maakt u kans op een midweekje weg op een
bijzondere locatie: een stohotel in Haps (Brabant).

Houtkachels
In het stookseizoen leidt het gebruik van houtkachels soms
tot geur- en gezondheidsklachten bij mensen die daarvoor
gevoelig zijn. De manier van stoken speelt daarbij vaak een
belangrijke rol. Ook zijn de weersomstandigheden van belang
door de verspreiding van de rookgassen.
Op www.milieucentraal.nl leest u tips wat kunt u doen om de
overlast te beperken.
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