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Veel huishoudens en bedrijven in de gemeente hebben geen snelle 
internetverbinding. Meestal is een goede, stabiele en betaalbare in-
ternetverbinding alleen aanwezig in de kernen van de dorpen. Een 
goede internetverbinding is steeds belangrijker. Er komen veel nieuwe 
diensten bij die vragen om een snelle, veilige en betrouwbare ver-
binding. Denk hierbij aan interactieve TV, zorg op afstand, onderwijs, 
games, thuiswerken, slimme apparaten, beveiliging etc. Een snelle 
internetverbinding stimuleert de economische ontwikkeling van het 
buitengebied en verhoogt de waarde van uw huis. 

De werkgroep Breedband, een groep inwoners en raadsleden, onder-
steund door DICO Breedband Buitengebied, heeft in februari besloten 
om de animo voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van 
de gemeente Nieuwkoop te inventariseren en te bundelen. Als 60% 
van de inwoners en bedrijven van het buitengebied aangeeft van snel 
internet gebruik te willen maken, dan gaat de aanleg van start.

“Alles draait om internet. Daarom begint een 
leefbaar en duurzaam buitengebied bij echt snel internet”

De werkgroep richt zich op alle gebieden die geen kabel aansluiting hebben van 
Ziggo. In dat gebied moet 60% zich inschrijven om snel internet in het buitengebied  
te realiseren. U kunt zich inschrijven op www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl. 
De financiering van dit initiatief gebeurt door een vorm van crowdfunding. Dat be-
tekent dat u bij inschrijving € 9,99 betaalt als particulier en € 40,00 als bedrijf. Bij 
aanleg betaalt u een tweede bedrag. Als het glasvezel aangelegd wordt betaalt u een 
vastrecht per maand plus de kosten van uw abonnement. Meer informatie hierover 
vindt u op de website. 

Dit is een eenmalige kans dus kijk snel op www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl 
en schrijf u voor 15 juni in!

Voor dit initiatief zijn ook nog ambassadeurs nodig die actief dit initiatief ondersteu-
nen. Interesse? Meld u aan via website www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl.

Meer informatie: www.nieuwkoop.nl

En verder...
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Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar 
Info@nieuwkoop.nl, www.nieuwkoop.nl 
Fax: (0172) 574802, Telefoon: 14 0172
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vrij van 8.30 – 17.00 uur
Twitter: @gemnieuwkoop 
www.facebook.com/gemeentenieuwkoop

Klant Contact Centrum,
Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Gemeentelijke producten en diensten:
burgerzaken, Wmo, omgevingsvergunningen, 
gevonden en verloren voorwerpen, meldingen 
en inzage van stukken.

Openingstijden
Op afspraak via: www.nieuwkoop.nl 
(‘een afspraak maken’) of tel. 14 0172
ma-di-vr:  08.30 - 17.00 uur
wo-do:  08.30 - 20.00 uur

Kavelcentrum
Informatie over kavels en 
woningbouwprojecten op afspraak via 
de website of 14 0172

Meldingen
Bel 14 0172, of via www.nieuwkoop.nl 
Urgente meldingen openbare ruimte buiten 
kantoortijden bel (0172) 521188. 
Zeer dringende klachten buiten werktijden of 
bij acuut milieugevaar bel 0900-8844.

Nieuwkoop Nieuws
Uitgave: Gemeente Nieuwkoop
E-mail redactie: communicatie@nieuwkoop.nl 
Realisatie: Ecodrukkers BV

Verspreiding: Reklamediensten de Schakel 
Klachten en opmerkingen verspreiding 
Nieuwkoop Nieuws 0252 241420 
of www.de-schakel.nl

Word ook buurtbus-chauffeur 
Op 21 maart 2016 is de vereniging BuurtBusLangeraar opgericht. Deze vereni-
ging bestaat uit actieve vrijwilligers die de dorpen Papenveer, Langeraar, Ter Aar en 
Nieuwveen vanaf 4 juli van openbaar vervoer voorziet. De buurtbus zet haar passa-
giers af bij een halte vanwaar hij of zij kan overstappen op bijvoorbeeld op buslijn 
147 of 184 en zo verder kan reizen. 

Inmiddels hebben al veel vrijwilligers zich aangemeld en daar is het bestuur van 
BuurtBusLangeraar natuurlijk erg blij mee! Er kunnen echter nog meer vrijwillige 
chauffeurs bij om een goede planning voor het rijden te kunnen maken. Vindt u het 
leuk om in een kleine bus (Mercedes Sprinter automaat) te rijden en veel contact 
te hebben met de passagiers? En bent u in het bezit van rijbewijs BE? Dan is rijden 
op de buurtbus vast iets voor u! Er 
wordt gereden volgens een rooster. 
Hierbij wordt uiteraard rekening ge-
houden met uw wensen met be-
trekking tot beschikbaarheid. Geef 
u op via secretariaat@buurtbuslan-
geraar.nl. Het bestuur neemt ver-
volgens contact met u op om een 
en ander te bespreken en om een 
afspraak te maken voor een keuring. 
Alvast veel succes!

18 baby’s zijn er in maart in de 
gemeente Nieuwkoop geboren.

Wilt u in april of mei langskomen of contact opnemen met de gemeente?
Let dan op de gewijzigde openingstijden.

Het gemeentehuis is gesloten op:
Woensdag 27 april (Koningsdag)
Woensdagavond 4 mei om 19.00 uur (Dodenherdenking)
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag & Hemelvaartsdag)
Vrijdag 6 mei (Brugdag)
Maandag 16 mei (2e Pinksterdag)

In verband met Koningsdag wordt er 27 april 2016 
geen GFT-afval ingezameld. De inzameling 

wordt verplaatst naar zaterdag 30 april 2016. 
Zorg dat uw container voor 07.30 aan de weg staat.

Geeft u het ook door aan uw buren? 

Vrijdag 8 april feliciteerde 
burgemeester Frans Buijserd 
het echtpaar Kieviet - Koning uit 
Nieuwkoop met hun 60 jarig 
huwelijk. Van harte!

  Jubileum
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Enthousiaste kopers Vivero
De ontwikkelingen binnen het project Vivero volgen elkaar snel op. Begin april ondertekende wethouder Veninga 
twee koopovereenkomsten voor het project. In de tussentijd maken we de grond bouwklaar. We verwachten dat 
de eerste palen nog voor de zomer de grond in gaan.

CPO groep Van Kints
Rob van Kints ondertekende 7 april namens de CPO bouw-
groep Vivero-Van Kints de koopovereenkomst voor zes CPO 
woningen in het project. Van Kints: ‘Mijn kopers staan te 

popelen om te starten met de bouw. De woningen sluiten 
helemaal aan bij de verschillende wensen van de kopers en 
vormen bij elkaar een mooi geheel. Het was heel lang niet mo-
gelijk voor starters om in Langeraar een woning te kopen. Leuk 
om dit nu in onze eigen woonplaats te kunnen realiseren.”

Samen zelf bouwen
In totaal worden er dertien CPO woningen gebouwd in het 
project Vivero, waarvan zes woningen horen bij bouwgroep 
Vivero - Van Kints. CPO staat voor Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap en betekent dat een groep particulieren 
samenwerkt bij de bouw van hun eigen woningen. 

Eerste kavelkopers eiland Vivero 
De eerste vrije kavels op het eiland zijn verkocht. Op 8 april 
ondertekenden de familie Sanders en de familie Hooger-

vorst het koopcontract voor een kavel voor de bouw van een  
2-onder-1-kap-woning. Beide families volgen het project al 
vanaf de planvormingsfase. Eindelijk worden de plannen nu 
werkelijkheid en kunnen zij aan de slag. Ook de koopover-
eenkomst van de eerste vrijstaande woning is getekend. Deze 
kopers starten waarschijnlijk nog voor de zomer met de bouw. 

Vivero ligt op het oude terrein van RKSV Altior en biedt ruimte 
aan maximaal 140 woningen, bestaande uit rijwoningen, vrij-
staande woningen en twee-onder-een-kap woningen. Elk 
deelgebied krijgt een unieke eigen uitstraling en beleving. Er is 
ruimte voor veel groen en water in het plan. Uiteraard is ook 
aan kinderen gedacht. Er komen in Vivero diverse speelplekken. 
De omwonenden en nieuwe buurtbewoners kunnen tegen 
die tijd meedenken over de inrichting hiervan.

Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op 
www.vivero-langeraar.nl

Greenport Holland conferentie
Kent u de kansen die Europa biedt voor Nederlandse tuinbouwondernemers? Welke thema’s spelen er in Europa? Welke 
antwoorden heeft de Nederlandse tuinbouw daar op? En hoe heeft u als ondernemer met Europa te maken? Dit zijn 
vragen die tijdens de conferentie centraal staan. Europarlementariër en agrariër Jan Huitema praat u bij over het belang 
van Europa voor de tuinbouw. Collega-ondernemers vertellen over hoe Europa invloed heeft op hun bedrijf, welke kansen 
en belemmeringen. Tuinbouwlobbyisten geven een inkijkje in het centrum van de macht: Brussel. 

Wilt u in één middag bijgepraat worden, kom dan op maandagmiddag 30 mei vanaf 14.30 uur naar de Greenport 
Holland conferentie. Reserveer datum en tijd vast in uw agenda. Registratie is op volgorde van binnenkomst (vol=vol). De 
conferentie is gratis, maar aanmelden is niet vrijblijvend. 

  Waar Amsterdam Green Campus
 Wanneer 30 mei 2016
 Tijdstip Van 14.30 tot 17.00 uur
 Entree Toegang gratis, aanmelden verplicht

Aanmelden via http://greenportaalsmeer.copernica.nl/Uitnodiging30mei2016
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Schade? U betaalt!
In het eerst kwartaal van 2016 is voor € 26.099,- aan gemeentelijke eigendommen 
beschadigd. Het gaat om vernieling van diverse palen en (kom)borden, bankjes, 
prullenbakken en kapotgereden straatwerk. In de Beverlanderhof in Ter Aar zijn tien 
straatkolken opgeblazen. Dit kost € 7.500,- om te herstellen. 

Schade aan bomen
Ook worden er regelmatig bomen beschadigd. Zo werd er op het Lindenplein in Ter 
Aar een boom afgebroken en zijn er langs het Vijfbruggenpad in Zevenhoven bomen 
beschadigd. Het lijkt erop dat er bij de bomen langs het Vijfbruggenpad met een scherp 
voorwerp in de bast wordt gesneden. Als dit te vaak gebeurt gaat de boom dood. Het 
vervangen van een boom kost € 650,-.

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen komen voor rekening van 
de gemeente. En dus voor rekening van de inwoners van gemeente Nieuwkoop. 

Heeft u informatie over daders? 
Bel dan met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De medewerkers van LEGITIEM BV controleren tussen 9 mei en 30 juni het hondenbezit. De controleur die bij u 
langs komt, kan zich legitimeren als medewerker van LEGITIEM BV. Is er een hond aanwezig waarvoor de eigenaar 
geen belasting betaalt, dan vult hij een aangiftebiljet in. 

De hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Heeft u een hond? Dan bent u verplicht 
aangifte te doen van het hondenbezit. Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente? Geef dit 
dan door aan SVHW. U komt dan in aanmerking voor ontheffing. Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie 
Heffing en Waardebepaling (SVHW) int voor de gemeente de hondenbelasting. 

U kunt uw hond aan- of afmelden door op www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD, schriftelijk of 
telefonisch via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.

          

BINNENKORT IN UW GEMEENTE HUIS-AAN-HUIS CONTROLE OP HONDENBEZIT.
          

Kijk voor meer informatie en voor het aanmelden van uw hond op 
www.svhw.nl/hondenbelasting.

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
www.svhw.nl
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873

CONTROLE 
HONDENBELASTING

Is ùw hond al aangemeld?
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Start optocht met versierde karren en fietsen 
door het dorp, uiteraard gaat de fanfare voorop
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Kijkdag wonen in Nieuwkoop
Op zaterdag 21 mei kunnen (toekomstige) inwoners van de gemeente Nieuwkoop zich volop laten inspireren 
en informeren tijdens de kijkdag van Wonen in Nieuwkoop. Iedereen is van harte welkom bij de projecten De 
Verwondering, Zuidhoek en Vivero. De bezoekers krijgen een rondleiding langs de verschillende kavels van de 
diverse bouwprojecten.

Tegelijk met de kijkdag, start ook  
de verkoop van fase 4 van de  
Zuidhoek. Hiermee komen nu ook 
kavels voor  twee-onder-één kap 
woningen te koop. Ook kunt u 
de modelwoning bekijken. 

De kijkdag is van 11.00 uur tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. 

Als u zich van te voren aanmeldt via 
woneninnieuwkoop.nl/aanmelding-kijkdag ontvangt u 
tijdens de dag zelf een presentje.

Waar vindt u ons?
Zuidhoek: Navigeer naar Zuideinde 40 in Nieuwkoop. 
Daar gaat u de brug over en komt u uit bij Zuidhoek.

Vivero: Navigeer naar de Van Wassenaerstraat 98 in Ter Aar 
(Langeraar). Hier staat u aan de rand van het plangebied.

De Verwondering: Navigeer naar Laan der Verwondering. 
U bent dan direct in De Verwondering.

Meer informatie over de woningbouwprojecten vindt u 
op www.woneninnieuwkoop.nl. 

Scootmobielcursus
Op maandag 6 juni organiseert het Platform voor Gehan-
dicapten en Senioren Nieuwkoop een scootmobielcursus 
voor beginners en gevorderden in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland en vele vrijwilligers. De cursus vindt plaats 
in de kern Nieuwkoop. Op deze dag wordt, naast de activitei-
ten voor de gevorderden, vooral aandacht besteed aan die-
genen die nog niet zolang over een scootmobiel beschikken 
en aan diegenen die zich 
minder zeker voelen op 
de weg. Voor koffie, thee 
en lunch wordt gezorgd. 

Voor informatie kunt u 
terecht bij het Service 
Pluspunt in Nieuwkoop.  

Ook kunt u zich bij 
het Service Pluspunt 
opgeven. 
Telefoon: 0172 -575909 
of via de mail: 
noorden@worldonline.nl

Ouderen in veilige handen
Op de thema-avond over ouderenmishandeling 13 april 
sprak Arie Slob van de Protestants Christelijke Ouderenbond 
over mishandeling van ouderen. Ouderenmishandeling komt 
nog veel te vaak voor. De mishandeling kan lichamelijk of 
psychisch zijn. De oudere kan worden verwaarloosd, financi-
eel uitgebuit of seksueel misbruikt. De mishandeling gebeurt 
soms bewust, maar lang niet altijd. Ook handelt men soms 
uit machteloosheid. Ouderen melden een mishandeling niet 
snel. Zij zijn gedeeltelijk of volledig afhankelijk en durven vaak 
uit schaamte of angst niets van de mishandeling te zeggen. ‘Ik 
ben iedereen ook maar tot last, ik zal het er zelf naar gemaakt 
hebben’. Ook voor hulpverleners is dit een lastig onderwerp. 
Hoe kunnen we dit herkennen en nog belangrijker, hoe 
kunnen we dit voorkomen? 

Arie Slob gaf verschillende tips om ouderenmishandeling aan 
te pakken. Verbeter het netwerk van de oudere, ondersteun 
mantelzorgers goed, doorbreek een sociaal isolement van 
ouderen en houdt ouderen vitaal. Ook preventieve acties 
zoals voorlichting en het benadrukken van zorgen voor elkaar 
spelen hierin een grote rol.

Na de presentatie gingen aanwezigen in groepjes met elkaar 
in gesprek aan de hand van vier stellingen. Dit leverde in-
teressante discussies op. Een thema om goed over na te 
denken en om zeer alert op te zijn, zodat we samen zorgen 
voor een veilige omgeving voor onze ouderen. 

Boodschappen doen of de 
tuin onderhouden voor een 
ander? Bied je hulp aan op 
wijzijnNieuwkoop.nl/marktplaats
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Energie besparen? Duurzaam (ver)bouwen? 
Wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen om uw woning te verduurzamen? Het Duurzaam Bouwloket kan u daarbij 
helpen. Op de website www.duurzaambouwloket.nl kunt u zien wat u allemaal aan uw woning kunt verbeteren om jaarlijks 
veel geld en energie te besparen.

Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u daarvoor maatregelen nemen? 
Kies dan een betrouwbaar bedrijf dat de nodige certificeringen in huis heeft om vakmanschap te leveren. Raadpleeg via  
www.duurzaambouwloket.nl de adviseurs voor een gratis en onafhankelijk advies. Zij kunnen voor u controleren of het bedrijf 
over de juiste certificeringen beschikt. 

Subsidie voor uw maatregelen?
Doe de energiesubsidiecheck op www.duurzaambouwloket.nl. 

Bij de opruimactie van bootwrakken zijn er twee wrakken verwijderd. Eén bij het Reghthuysplein in Nieuwkoop en één bij 
het Sluispad in Papenveer.
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De officiële bekendmakingen van de gemeente Nieuwkoop vindt u in het elektronisch gemeenteblad op 
www.nieuwkoop.nl. Daar staat ook vermeld of en wanneer u zienswijze, bezwaar of beroep kunt indienen. 
Als u een abonnement neemt op het elektronisch gemeenteblad, ontvangt u dit iedere week per mail.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

Meer informatie: www.nieuwkoop.nl of maak een afspraak met het Klant Contact Centrum

Aanvragen evenementen & 
activiteiten

Nieuwkoop
Meijepad - groepskamperen, 13 t/m 16 mei 2016.
Reghthuysplein – braderie, 30 nov 9.00 – 17.00 uur.
Dreg 3 - nachtverblijf terrein Tennisvereniging, 1 en 
2 juli 2016.
Zuideinde 84 - ontheffing geluidshinder 25 juni 2016 
18.00 - 01.30 uur. 
Windhaak 6 - plaatsen zeecontainer, 22 april t/m 25 
april 2016.
Hele gemeente
Collecte 28 aug t/m 3 sep 2016 weeshuis LICS.
Ter Aar
Aardamseweg 55 - ontheffing geluidshinder 15 juni 
2016 16.00 – 1.30 uur.
Nieuwveen
Hoek Korenveldweg / W.P. Speelmanweg - afsluiten 
fietspad 25 april 2016.

Afgehandelde aanvragen 
evenementen en activiteiten

Korteraar
Korteraarseweg 40A - muziek tijdens besloten feest 8 
juli 2016, 20.00 - 01.30 uur
en plaatsen tent. 
Noorden
Voorweg 38 - muziek op 4 juni 2016, 17.00 - 01.30 
uur en plaatsen tent
Anemonenplein - verstrekken zwakalcoholhoudende 
drank op 27 april 2016 9.00 - 18.00 uur.
Ter Aar
Vosholplein - ‘beach voetbaltoernooi’ 4 juni 2016, 
9.00 – 22.00 uur + schenken zwakalcoholhoudende 
drank 17.00 - 22.00 uur.
Hele gemeente
Plaatsen 10 reclameborden,11 t/m 26 juni 2016 
muziekweekend bij Stichting !Triggr
Plaatsen 14 reclameborden 18 t/m 30 nov 2016 
braderie in Nieuwkoop. 
Zevenhoven
Wederik 6 - ontheffing geluid 15 okt 2016 20.30 – 
01.30 uur. 

Gebruik doorlopende vergunning

Nieuwveen
A.H. Kooistrastraat 130 - intocht Sinterklaas, 25 
november 2017, 10.30 - 18.00 uur.
uur tot 01.30

Incidentele festiviteiten

Noorden
Simon van Capelweg 111 - café de Klinker, 18 juni 
2016, ‘Blues Tocht’.
Simon van Capelweg 111 – café de Klinker, 26 april 
2016, 22.00 – 01.30 uur.
Nieuwkoop
Reghthuysplein 17 – LKKR, 18 juni 2016, ‘Blues 
Tocht’.

Zuideinde 15 - De Eerste Aanleg 18 juni 2016, ‘Blues 
Tocht’.
Reghthuysplein 10 - café Happy Duck 2.0, 
27 april 2016 10.00 – 00.00 uur.

Melding plaatsen reclameborden

Hele gemeente
25 reclameborden 18 mei t/m 1 juni 2016  
triathlon Nieuwkoop 
10 reclameborden 11 juni t/m 3 juli 2016 
Kunstweekend Stichting !Triggr.

Aanvraag markt en standplaats

Nieuwkoop
standplaats woensdag Kennedyplein verkoop van 
gegrilde kip.

Afgehandelde aanvraag 
nummeraanduiding

Nieuwkoop
De Regenboog 47 - kavel 15 plan Zuidhoek. 
Ter Aar
Prinses Arianehof 46 - garagebox 

Verkeersbesluiten 

Nieuwkoop
Bernhardlaan - instellen onverplicht fietspad
Ter Aar
Valentijnsingel - parkeerplaats voor opladen van 
elektrische voertuigen.
Vosholplein - geslotenverklaring , 3 t/m 5 juni 2016 
i.v.m. beach voetbaltoernooi

Meldingen omgevingsrecht

Noorden
Gerberastraat 40 - slopen asbesthoudend dak 
Nieuwkoop
De Blokkamp 13 - verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal 
Nieuwveen
Schoterhoek 55 - slopen voor proefsanering tbv 
validatiemeting Batteryspray
Blokland 25 - slopen afgebrande garage
Blokland 17 - vervangen steunmuren 
Ter Aar
Bloemenstraat 74 - verwijderen asbesthoudende buis 
uit gevel 
Schilkerweg 4A - slopen kassen 
Aardamseweg 3 - brandveilig gebruik kerk
Langeraar
Baljuwstraat 25 - verwijderen asbest golfplaten 
schuurdak
Zevenhoven
Dorpsstraat 117 - verwijderen asbesthoudende 
platen schuur
Dorpsstraat 117A - verwijderen asbesthoudend dak 
garage

Aanvragen omgevingsvergunning 

Langeraar
Rietlanden 16 project Vivero - aanleg uitrit 
Woerdense Verlaat
Midlandweg nabij 84 - aanleg uitrit 
Ter Aar
Beverlanderhof 1 – verplanten 2 platanen
Harsweg 19A – wijzigen bedrijfspand
Nieuwkoop
Zuideinde 81 – uitbreiden woning
Zuideinde 128 – onderheien buitenterrein en 
aanpassen hooiberg
Zuideinde 44K – vernieuwen recreatiewoning (buiten 
behandeling)
Zuidhoek – aanleggen 4 bruggen
Nieuwveen
Land van Boer Bos Fase II – bouwen 30 woningen
Albatros 12 – bouwen woning Zuideinde.

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning

Ter Aar
Oostkanaalweg 32 - uitbreiden woning
Korteraarseweg 28 – bouwen woning
Nieuwkoop
Rietkam 3 – bouwen vrijstaande woning 
Woerdense Verlaat
Amstelkade 38 – bouwen loods

Afgehandelde reguliere aanvragen 
omgevingsvergunning

Langeraar
Van Wassenaerstraat 72 - verplaatsen en verwijderen 
lichtmasten 
Kuiperserf 10 - vervangen en vergroten dakopbouw 
voorzijde woning 
Langeraarseweg 90 – kappen van boom
Rietlanden 16 – aanleggen uitrit
Noorden
Voorweg 33 - twee dakkapellen 
Riethof 6 – plaatsen dakkapel
Ter Aar
Kerkweg 61A – bouwen bijgebouw
Prinses Arianehof 46 – plaatsen extra garagebox
Nieuwveen
Ambroziolaan 6 – plaatsen pui met voordeur
Zevenhoven
Park Kromme Mijdrecht 13 – uitbreiden 
recreatiewoning
Jonge Zevenhovenseweg 12 – vervangen 2 bruggen
Vrouwenakker
Ruigekade 3 – plaatsen aanbouw (vergunningsvrij)
Korteraar
Korteraarseweg 81T – plaatsen houthok 
(ingetrokken)

Afgehandelde uitgebreide aanvraag 
omgevingsvergunning

Ter Aar
Argonnestraat 51- herinrichten sportpark TAVV 
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Zuid-Holland gedeputeerde Rik Janssen en burgemeester 
Frans Buijserd namen op 13 april de ‘Rampjaarroute’ 
feestelijk in gebruik.

De route
De Rampjaarroute is 42 km lang en gaat door het prachtige Groene 
Hart. Bij de voormalige posten aan het Woerdense Verlaat, de 
Groene Jonker en de Hollandse Kade staan informatieborden. Deze 
tonen de opmars van het Franse leger en de tegenstand vanuit het - 
toen - Staatse leger in de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, 
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop in 1672.

Kaart
Op een praktische kaart is de onderwaterzetting van het gebied tussen 
Muiden en Gorinchem in het Rampjaar 1672 weergegeven. De kaart 
is verkrijgbaar bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De digitale wandel-, 
fiets- en vaarversie van de Rampjaarroute kunt u downloaden via de site 
www.struinenenvorsen.nl.

Kunstenaarsdorp Nieuwkoop bruist! Op 7 mei start het project “Plein tot Plein Kunst”. Daarin wordt een verbinding gemaakt 
tussen het Reghthuysplein en het Kennedyplein door middel van kunst! Een lint van kunstwerken gemaakt op gerecycled hout  
zal beide pleinen met elkaar verbinden. Het thema is ‘Een Kleurrijk Lint’. De kunstwerken worden in de sloot geplaatst. 

Inwoners van de gemeente, kunstenaars, scholen en verenigingen maakten de kunstwerken. De makers konden zich uitleven 
op een paneel van een vierkante meter 
hout en konden daarbij allerlei materiaal 
gebruiken. 

De feestelijke opening van het project 
is op zaterdag 7 mei om 15.00 uur 
door burgemeester Frans Buijserd. De 
kunstwerken blijven staan tot oktober. Wilt 
u meer weten over het project of zien 
welke kunstwerken er tot nu toe al zijn 
gemaakt? Kijk dan op www.facebook.com/
pleintotpleinkust.

Nieuwkoopse ringsloot ondergaat kleurrijke metamorfose! 

Collectes en inzamelingenZandbakken

Oude Hollandse Waterlinie op de kaart 

Van 25 t/m 30 april collecteert 
Nationaal Fonds Kinderhulp.

De zandbakken op de openba-
re speelplaatsen krijgen weer 
vers speelzand. Zo kunnen alle 
kinderen weer spelen in een 
schone zandbak. De zandbak-
netten worden ook weer te-
ruggeplaatst. Als u de netten 
na gebruik weer terugplaatst 
blijven de zandbakken schoon. 
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