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Dorpsraad  
Afgelopen 4 oktober heeft de dorpsraad bezoek gehad 
van de burgemeester en de gebiedsmanager.  
*) Er is aangeven wat de dorpsraad voor de bewoners 
doet, dat is onder andere, de activiteiten voor de oude-
ren zoals de maaltijden, gymnastiek, spelletjes en koffie 
ochtenden en het proathuis.  
*) En voor de jongeren, vooral de Sinterklaas, modder-
feest en de speeltuinen.  
*) Ook het beleid van sponsoring en het betrekken van 
bewoners en lokale ondernemers om het dorp netjes te 
houden is besproken. Er is aangegeven om een burger-
budget aan het dorp te geven om dan zelfstandig het 
dorp te kunnen onderhouden. En de dorps BBQ  
mag niet onvermeld blijven. Er zijn volgens de burge-
meester wel initiatieven in de gemeente voor een leef-
gemeente (participatie beleid), maar wie bepaald dat. 
En er moet iemand zijn die het budget moet bewaken. 
Met deze gemeenteraad gaat het niet meer lukken.  
*) Dan het leefbaarheidsbudget, daar krijgen we wel het 
één en ander voor elkaar. Mede door ideeën van de 
dorpsbewoners. Zo zijn er afgelopen jaar een nieuwe 
picknicktafel en zwemsteiger gekomen waar we heel blij 
mee zijn. Maar de jeugd moet ook vermaakt kunnen  
worden met bijvoorbeeld een volleybalnet, welke is 
aangevraagd. Ook voor de kleine speeltuin zijn grasmat-
ten aangevraagd. De gemeente geeft toe te weinig re-
kening te hebben gehouden met het onderhoud. Na de 
verkiezingen hoopt men daar meer aan te kunnen doen.  
*) Koningsdag: daar is normaal gesproken elk jaar een 
Oranje ontbijt, Oranje markt, kinderspelen en een 
nachttocht. Afgelopen tijd zijn er door de corona alter-
natieven bedacht die goed zijn ontvangen bij de bewo-
ners. De burgemeester wordt uitgenodigd bij het Ko-
nings ontbijt aanwezig te zijn.  
*) Wat gaat er goed: De communicatie met de gemeen-
te gaat beter, maar de gebiedsmanager vindt dat het 
naar de burgers nog beter kan.  
*) Wat kan er (moet) beter: de afhandeling van de klach-
ten. Veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied. Het 
gaat er vooral ook om, dat er in het buitengebied veel 
afval en dergelijke gedumpt wordt. Burgemeester geeft 
aan dat er een campagne komt over leefbaarheid en  
veiligheid in het buitengebied. Samen met de gebieds-
manager schrijft hij hierover een stukje elders in deze 
nieuwsbrief.  

*) Ambities dorpsraad: graag wil de dorpsraad het hou-
den zoals het nu is. Een dorpskarakter met respect voor 
iedereen. Meer zelfstandigheid m.b.t. de gemeente en 
meer sponsoring. Kleinschalige recreatie en nieuw te 
bouwen huizen. Zelfredzaam Thuis is ook een groot  
succes, waar mensen attributen voor zorg kunnen lenen 
zoals bijvoorbeeld rollator, krukken, rolstoel enz.  
*) Burgemeester bedankt de dorpsraad voor de uitnodi-
ging. Ook voor de sterke en geweldige inzet en positieve 
manier van aanpak. De gemeenschapszin is hier een goed 
voorbeeld van en hij kan de ambities van de dorpsraad 
goed plaatsen. 
 
Werkzaamheden in het dorp  

Door een misverstand hebben niet 
alle bewoners een brief ontvangen 
over de werkzaamheden in het dorp 
wat betreft de kabels en leidingen 
van de nutsbedrijven. Om de over-
last zoveel mogelijk te beperken 
wordt het werk in fases uitgevoerd. 

De planning ziet u hieronder:  
week 37 wordt er gestart en gewerkt in de v. Reedestraat  
week 38 t/m 43 wordt er gewerkt in de v. Reedestraat en 
de Dorpsstraat  
week 38 en 39 wordt er gewerkt in de Wilhelminastraat  
week 44 t/m 50 wordt er gewerkt in de Ruwielstraat en 
de M. v. Zantenstraat  
Dit alles onder voorbehoud.  
De aanleg van de nieuwe riolering begint in maart 2022. 
 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 

 
Dinsdag 2 november GFT 
Dinsdag 9 november PMD 
Dinsdag 16 november GFT 
Donderdag 25 november Papier en karton 
Dinsdag 30 november GFT 

 
Houd de afvalwijzer op de  
website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen 
 
  



 

 

 

Avond over wegen en verkeer  
Helaas is door corona omstandigheden bij de organisa-
tor de avond over verkeer verplaatst naar woensdag 1 
december. De avond zal in het teken staan van alles 
wat te maken heeft met wegen en verkeer in en rond-
om ons dorp. Ook de gebiedsmanager van de gemeen-
te zal aanwezig zijn. De volgende 3 onderwerpen wil-
len we behandelen; 1 wegen in Nieuwer ter Aa, 2 zwa-
re verkeer in Nieuwer ter Aa, 3 wenselijk verkeer in 
Nieuwer ter Aa. Onderwerpen die ons allemaal raken. 
De avond zal in het teken staan van gesprek, kennis en 
saamhorigheid. Heeft u een specifieke vraag aan bij-
voorbeeld de gemeente? Stuur deze in vóór 14 no-
vember. Opgeven is fijn, graag vóór 29 november. De 
avond begint om 19.30 uur in het Dorpshuis.  
De dorpsraad@nieuwerteraa.info.  
 
Zelfredzaam Thuis en de Uitleen van zorgartikelen 
We zijn alweer in de herfst beland en dat kan beteke-
nen dat er nog wat bollen in de grond moeten of een 
klein fruitboompje. Mocht het 
zo zijn dat u zo’n soort tuinklus-
je zou willen doen, maar u krijgt 
dat niet (meer) voor elkaar, bel 
dan even naar onderstaand 
nummer, dan zoeken we een 
vrijwilliger. Ook voor andere 
hand- en spandiensten van klein formaat, mag u con-
tact opnemen. Op de foto van de zorg- uitleen- artike-
len ziet u deze keer bed-/stoelverhogers. Deze kunnen 
nodig zijn na bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie, 
waardoor u moeilijk tot staan komt. Maar ook als u 
structureel problemen heeft met opstaan, kunt u ze 4 
weken lenen om uit te proberen of het een oplossing 
zou kunnen zijn om gemakkelijker op te staan uit uw 
favoriete zetel. Ze staan in de stelling, dus aarzel niet 
als u denkt dat het u ondersteuning kan bieden. Bel 
even met Cok Wiebes 0294-234571  
 
Ondermijning buitengebied  
Er is extra aandacht voor de ondermijning in het bui-
tengebied en om dit tegen te gaan. Bij ondermijning 
maken criminelen gebruik van de schuren of bedrijfs-
panden voor illegale activiteiten. Dit komen we ook 
tegen in het buitengebied van Stichtse Vecht. Wat in 
het buitengebied gebeurt, is niet altijd even zichtbaar 
voor de overheid. Dat maakt het een interessant ge-
bied voor criminelen. De politie ontdekt regelmatig 
hennepkwekerijen in loodsen. Ook wordt chemisch 
drugsafval gedumpt in de natuur. Het verhaal van boer 
‘Frank’ maakt op indringende wijze duidelijk hoe kin-
derlijk eenvoudig criminelen te werk gaan en hoe po-
tentieel verwoestend dit kan zijn.  

De gemeente Stichtse Vecht is in samenwerking met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
gestart met het project Keurmerk Veilig Buitengebied 
Stichtse Vecht. Bewoners, ondernemers en verschillende 
organisaties werken hierbij samen aan de veiligheid en 
leefbaarheid in het buitengebied van Stichtse Vecht. 
Burgemeester Ap Reinders heeft samen met Commissa-
ris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Maarten 
Divendal van buurgemeente De Ronde Venen en team-
chef van de politie Eric van Heumen tijdens de aftrap 
voor de Week van de Veiligheid (11-17 oktober) hier 
aandacht aan gegeven. Tevens is Meld Misdaad Ano-
niem (M.) in de Week van de Veiligheid gestart met een 
campagne gericht op het vergroten van de meldingsbe-
reidheid in met name het buitengebied. Het is heel be-
langrijk dat iedereen alert is en verdachte situaties meldt 
bij de politie, de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad 
Anoniem.  
Met vriendelijke groet,  
Ger-Jan Marsiljé (gebiedsmanager) 
 
Glasvezel buitengebied  
Afgelopen woensdag 6 oktober was er in Boom en Bosch 
in Breukelen een bijeenkomst georganiseerd door de 
gemeente om een update te geven over de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied van Nieuwer Ter Aa. Na-
mens de dorpsraad zijn Carolien en John aanwezig ge-
weest om de plannen aan te horen en bij te houden wat 
de ontwikkelingen zijn. Na de teleurstelling dat DeltaFi-
ber stopte met de aanleg van glasvezel, waardoor het 
buitengebied van Nieuwer Ter Aa buiten de boot viel, 
heeft de gemeente niet stilgezeten. Al voor de zomerva-
kantie werd aangegeven dat er gesprekken waren met 
marktpartijen, die het project wellicht vlot konden trek-
ken. Deze avond was ervoor om de marktpartijen ook 
aan de ambassadeurs en diverse belanghebbenden voor 

te stellen. Het goede nieuws is dus dat 
er twee marktpartijen gevonden zijn 
die heil zien in het traject en alsnog 
willen kijken hoe ons buitengebied 
ontsloten kan worden. De komende 

fase wordt er door de gemeente en de aanwezigen zo 
goed mogelijk onderzoek gedaan naar de adressen die 
het betreft, de vragen die we nog hebben voor de partij-
en en zoveel mogelijk informatie om de partijen ook de 
kans te geven een goed aanbod te kunnen doen. Met 
een gematigd positief gevoel hebben we dan ook de 
bijeenkomst afgesloten. Er zijn geen garanties, maar het 
is goed om te zien, dat bewoners, gemeente en markt-
partijen samen tot een oplossing willen komen, zodat 
ook ons buitengebied toegang krijgt tot snel internet.  
Namens de dorpsraad  
Carolien Kooiman en John Renne  

mailto:dorpsraad@nieuwerteraa.info


 

 

Gebiedsgericht werken Gemeente Stichtse Vecht 
De dorpsraad is door de gemeente uitgenodigd om in 
gesprek te gaan met de gebiedsmanagers, dit om in-
vulling te geven aan nieuwe samenwerking. De ge-
meente heeft onderzoek gedaan naar gebiedsgericht 
werken d.m.v. rekenkameronderzoek. De wens om te 
veranderen komt mede voort uit de wens om efficiën-
ter te gaan werken en dichterbij bewoners te komen. 
Hiervoor worden alle 37 bewonersgroepen uit de ge-
meente uitgenodigd voor gesprek. Vooraf hebben wij 
informatie gekregen om aan te geven hoe NTA zichzelf 
ziet. Wij zien ons zelf als bewonersgroep, maar ook 
zeker als activiteitencommissie. Op dit moment zijn er 
voor de Stichtse Vecht 4 gebiedsmanagers. In de nieu-
we invulling zal dit blijven, krijgen zij een andere naam 
t.w. Adviseur Leefomgeving. Daarnaast zullen er 2 Be-
heerders Leefomgeving komen, dit voor onderhoud, 
fixi meldingen, zorg en hulp. Tevens komt er 1 Pro-
jectmanager Leefomgeving, deze zal verantwoordelijk 
zijn voor hele grote projecten binnen de gemeente. De 
informatie commissie van de gemeente komt in no-
vember bij elkaar om het totale plan met input van 
bewonersgroepen verder uit te werken. Naar verwach-
ting zal het definitieve plan in januari worden bespro-
ken met de directie en dan zal er besluit worden ge-
nomen over invoering. Voor bewoners zal deze nieuwe 
manier van werken betekenen dat er sneller zaken en 
meldingen worden afgehandeld, maar ook dat de af-
stand tussen bewoners en gemeente kleiner en per-
soonlijker wordt.  
Willy en Frans (Dorpsraad)  
 
De zoektocht gaat verder.....  
Een aantal nieuwsbrieven geleden schreef ik over mijn 

zoektocht naar het “het eeuwig du-
rend convenant” aangaande de 
veerpont over het Amsterdam-Rijn- 
kanaal. Van alle kanten kwamen er 
geluiden dat het voortbestaan van 
de pont ter discussie zou kunnen  
komen te staan. Ik schrijf het heel 
voorzichtig, omdat er nooit iets offi-

cieels is medegedeeld en ik wil geen onrust stoken. 
Maar ja, waar rook is, is vuur en men noemt een koe 
niet bont of er zit wel een vlek aan. Het interesseerde 
me en ik ben dus in de historie gedoken van het ka-
naal. Het is dus gebleken dat bij het opkopen van de 
gronden er afspraken zijn gemaakt over verbindingen. 
Het kanaal liep namelijk dwars door de polderland-
schappen. En juist naar die afspraken ben ik op zoek 
gegaan. Voor corona was ik al een heel eind gekomen. 
In mijn zoektocht heb ik veel mensen gesproken bij het 

Waterschap, het Utrechts archief, Rijkswaterstaat, noem 
maar op. En ja, de ene wil 
wat meer meewerken dan 
de andere. Uiteindelijk 
trof ik een vriendelijke 
dame die samen met mij 
op zoektocht is gegaan en we zaten op het goede spoor 
en ik voelde dat we steeds dichterbij kwamen bij dat ene 
document. Maar helaas kon ik tijdens corona niet in het 
archief komen en ik moest wachten, wachten tot afgelo-
pen 13 oktober. Ik was al de hele stad Utrecht door ge-

reden, eerst naar de Hamburgerstraat 
en daarna naar de Alexander Numan 
Kade. Dus het archief alleen al was 
een hele zoektocht. Maar uiteindelijk 
was daar het moment. Legitimeren, 
koffertje in een kluisje, Telefoon mee 
voor de foto’s en handschoentjes aan. 
En daar op een tafel lag een mooi sta-

peltje documenten op mij te wachten. Eindelijk zou ik 
het gaan vinden. Alle afspraken over het pontje stonden 
omschreven. Vaartijden en procedures voor veiligheid 
etc. Ook hele bouwtekeningen van de 2 veerwachters 
huisjes, die er nog steeds staan. Behalve de werkelijke 
afspraken die ik nog steeds zoek. Inmiddels heb ik een 
nieuw document aangevraagd en die ga ik volgende 
maand bekijken. Alles wijst er op dat het document be-
staat. Ik wil het alleen 
nog even met eigen 
ogen zien en vastleg-
gen. Zodat wij als be-
woners beslagen ten ijs 
komen mocht ooit de 
veerpont ter discussie 
komen te staan. Dus 
nogmaals, “wordt vervolgd”.  
Alexander (Dorpsraad)  
 
Op de bres voor de vervolgde mens.  
Op zaterdag 6 november vindt de jaarlijkse Open Doors 
dag plaats. Voorheen in de Jaarbeurs Utrecht. Hierbij 
worden u en jij van harte uitgenodigd op zaterdagmid-
dag vanaf 13:00 uur. Dit jaar in de Midden Nederland 
Hallen te Barneveld. Maar we geven U - jou ook de mo-
gelijkheid om het programma met elkaar via de live 
stream in dorpshuis "Ons Genoegen" te volgen.  
Groet Dina , Carry 0294-269059 en Sarie 0294-234298  
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 

http://www.nieuwerteraa.info/


 

 

Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpa-
len, losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact 
op met de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch 
informatienummer) 14 0346 of via 
www.stichtsevecht.nl, formulier “melding leefruimte”. 
 
Verkoop Israël Producten  
Vorig jaar kon de open huis dag voor 
de verkoop van Israël producten alleen 
in aangepaste vorm doorgaan. Dit jaar 
hoop ik dat het weer gewoon kan. Dat houdt in dat u 
bij mij thuis welkom bent op woensdag 17 november 
van 10 tot 16 uur. Er is weer van alles te koop: huid-
verzorging, sieraden, jam, kruiden, wijn, sleutelhangers 
en meer. Alle artikelen zijn gemaakt in Israël. In het 
rekje in het dorpshuis hangen catalogi met deze artike-
len. Bestellen per telefoon of mail kan natuurlijk ook, ik 
breng het dan, eventueel op zicht en zonder extra kos-
ten, bij u thuis. Corrie de Koning, 0294-234878,  
corriedekoning61@gmail.com  
 
Sinterklaas  
We hopen dit jaar zeker weer een (aangepast) Sinter-
klaas feest te vieren! Echter wijzigen de regels bijna 

per week en is organiseren een 
uitdaging. We willen dan ook goed 
nadenken over een goed feest bin-
nen de mogelijkheden. Hou je 
brievenbus in de gaten want er 
komt een brief van de Sint naar je 
toe.  

Het Sinterklaas comité: Jessika de Lange, Niki Kuiper, 
Caitlin Fokker en Toni van Selm. 
 
Hij is er weer...  
...De zalm van Truckers voor Goede Doelen. We zijn 
een aantal chauffeurs, verspreid over heel Nederland, 
en zamelen op een creatieve manier geld in voor ern-
stig zieke kinderen, zodat zij voor even hun ziekte kun-
nen vergeten. Na het enorme succes van voorgaande 
jaren organiseren wij ook dit jaar weer onze zalmactie. 
Een leuke, smaakvolle actie voor 
iedereen en met uw bijdrage geeft 
u zieke kinderen een dag met een 
glimlach. De jongens van Van de 
Fant uit Urk leveren de heerlijke 
vers gerookte zalmzijde van ca. 900 
gr. vacuüm verpakt en is 3 weken 
gekoeld houdbaar of 3 maanden in 
de vriezer. Een gerookte zalmzijde 
kost € 25,00. Dit jaar is het ook 

mogelijk om 2 halve zijdes te bestellen voor € 27,50. De 
zalm wordt op zaterdag 11 december a.s. uitgeleverd en 
bij u bezorgd. Bestellen kan bij Wilco Plette, 06-
45574304. Wij vragen u vooraf te betalen, bij voorkeur 
overmaken, maar het mag ook contant. De stichting 
heeft een ANBI-status en de volledige opbrengst komt 
bij onze doelgroep terecht. 
 
Leenauto 
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is ge-
steld door autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u on-
verwacht geen auto heeft voor een bezoek aan een arts 
of specialist (tijdens openingstijden van ’t winkeltje). De 
eerste 30 km zijn gratis, bij overschrijding hiervan be-
taalt u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een 
dagdeel reserveren in het winkeltje. De auto staat ook 
bij het Dorpshuis. 
 
Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en 
dubbelzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respectie-
velijk € 0,10 en € 0,20. Voor kleurenkopieën betaalt u 
enkelzijdig A4 € 0,20 en voor dubbelzijdig € 0,30. Een A3 
kost zwart/wit € 0,15 en in kleur € 0,30. U kunt ook met 
uw stick terecht of via het e-mailadres van het Dorpshuis 
om direct te printen. U bent van harte welkom. 
 
Dorpshuis 
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaar-
dag/jubileum of voor een ander feestje. Er is ook een 
beamer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de beheerder, Marieke 
Plette, tel. 06-25358276. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 november aan via nieuwsbrief@nieuwerteraa.info 
 
Contactinformatie: 
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa: 
0294-230110 
(Eind)redactie nieuwsbrief: 
Dorpsraad NTA 
nieuwsbrief@nieuwerteraa.info 
Beheerder Dorpshuis: 
Marieke Plette  06-25358276 
beheerder@nieuwerteraa.info 
Dorpsraad: 
dorpsraad@nieuwerteraa.info 
Website: 
www.nieuwerteraa.info 
Opmaak: 
Daniëlle van der Horst 
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