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Dorpsraad  
Misschien heeft u al gezien, maar op de Portengense 
Zuwe zijn er graskeien naast de weg aangelegd. Het ziet 
er netjes uit en is de weg vooral veel veiliger geworden. 
De dorpsraad heeft dit ook aangevraagd voor Oud Aa, 
de Kerklaan en de Korte Zuwe.  
* Inmiddels is door de gemeente bekend gemaakt dat 
de voortzetting in het dorp met het vervangen van het 
riool 1 maart 2022 zal beginnen. Er zal waarschijnlijk in 
de Dorpsstraat worden begonnen. De aannemer is nog-
maals op het hart gedrukt zeer voorzichtig om te gaan 
met hun werk ten opzichte van de woningen. Door alle 
coronamaatregelen wordt er geprobeerd toch nog op de  
één en of andere manier een avond te organiseren om 
de bewoners te informeren.  
* Ook is er gesproken over eventuele verlichting van de 
Hervormde kerk zie meer hierover in de nieuwsbrief.  
 
 
In Nieuwer Ter Aa hebben 
we de verjaardag van onze 
kroonprinses gevierd met 
een tompouce die gratis af-
gehaald kon worden in 
dorpshuis “Ons Genoegen” 
en een uitgehangen vlag. Dit 
was een groot succes! 
 
 
Het woningbouwproject,  
ofwel de vitale uitbreiding van ons dorp!  
Het is al even geleden dat we onze dorpsgenoten kon-
den bijpraten over de voortgang van het woningbouw- 
project tussen de Aa en de zuidoost hoek van ons dorp. 
De oorzaak lag in het feit dat de gemeente ons project 
(en projecten van anderen) minder aandacht kon geven, 
omdat er wegens gebrek aan capaciteit onvoldoende 
handen waren om de ingediende stukken in behande-
ling te nemen. Dat gold voor het jaar 2021 en dus wor-
den momenteel allerlei stukken naar de gemeente ge-
stuurd met het verzoek deze alsnog versneld in behan-
deling te willen nemen. Hier is de projectontwikkelaar 
mee bezig. Wij hopen dat aan het einde van het eerste 
kwartaal dit project in een stroomversnelling terecht is 
gekomen. De situatie op de woningmarkt doet vermoe-
den dat de gemeente dit dossier met grote urgentie wil  

 
behandelen. Een laatste ontwikkeling is dat er naast de 
50 woningen ook een “kleinschalig gebouw voor wonen 
met zorg voor ouderen“ bij zou kunnen komen geschikt 
voor ongeveer 18 personen. Of die optie realistisch is 
moet in de komende weken blijken. Vast staat wel dat 
de provincie dit project een warm hart toedraagt, zo 
bleek uit contacten die de project ontwikkelaar aldaar 
heeft gehad. Tenslotte melden we nog dat we willen 
proberen zo snel als mogelijk een bijeenkomst in het 
dorpshuis te organiseren om alle beschikbare gegevens 
te delen met de geïnteresseerden in de voortgang. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het ontwerp van de wijk, de 
voortgang in het proces, de uitkomsten van diverse on-
derzoeken en het kunnen stellen van vragen. Door de re-
stricties die nu gelden kan dat nu niet lukken, maar zo-
dra die worden opgeheven zal deze bijeenkomst alsnog 
worden ingepland. Via de nieuwsbrief houden wij ieder-
een op de hoogte. 
 
Openingstijden 't winkeltje van Ter Aa tijdens de 
schoolvakantie  
Tijdens de schoolvakantie van 27 februari t/m 5 maart is 
de winkel open op maandag t/m vrijdag van 13.00 - 
17.30 uur en op zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.  
 
BSO in Nieuwer Ter Aa?! 
Buitenschoolse opvang in het 
dorp… Wij horen graag hoe u hier-
over denkt! Vul vóór 10 februari 
de enquête in op: https://nl.sur-
veymonkey.com/r/inventarisa-
tieNtA of scan de QR! 
 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
Woensdag 9 februari GFT 
Vrijdag 18 februari PMD 
Donderdag 24 februari Papier en karton 

 
Houd de afvalwijzer op de  
website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen  
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Invalide parkeerplaats  
Beste dorpsgenoten, zoals u waarschijnlijk al heeft ge-
merkt is er op 14 december 2021 een invalide parkeer-
bord met kenteken geplaatst bij Dorpsstraat nr. 22. 
(Eindelijk na 4 jaar wachten door een administratieve 
fout van de gemeente). Ik ben er niet trots op, maar 
voor mij is het wel van levensbelang dat hij er staat. In 
2012 heb ik 2 hartstilstanden en meerdere hartinfarc-
ten doorstaan ten gevolge van reuma. Ik heb reuma op 
mijn wekedelen en gewrichten. Hierdoor is in 2014 
mijn rechternier gestopt met functioneren en moet ik 
3 maal per week thuis dyaliseren. Verder heb ik al een 
nieuwe knie en heup. Ik ben wel jong, maar het is mij 
helaas overkomen. Tot overmaat van ramp heb ik in 
2017 ook nog eens SLE erbij gekregen waardoor ik een 
permanente Peg sonde heb gekregen. Als deze eruit 
valt moet ik binnen 20 minuten in het ziekenhuis zijn 
om een nieuwe te laten plaatsen. Anders moet ik een 
operatie ondergaan, met een groot risico dat ik deze 
operatie niet ga overleven. Ik krijg veel opmerkingen 
van mensen: “zo zie ik je lopen of fietsen en dan zit je 
weer in de rolstoel”. Dat klopt, dat komt door de 
ziekte, zomers gaat het beter dan in de winter. Elke 
dag sta ik op met pijn en ga ermee naar bed en kan 
soms mezelf niet eens aankleden, maar dan zult u mij 
ook niet veel zien. Ik schrijf dit stukje niet om medelij-
den te vragen, want zielig ben ik niet. Er zijn veel er-
gere dingen in de wereld dan dit. Het enige wat wij 
vragen is of u alstublieft het vak wat op ons kenteken 
staat ook vrij wilt houden incl. de opening van het tuin-
hekje. Als er een auto te ver naar achteren staat kom ik 
er niet doorheen als ik in de rolstoel zit. Sinds 2019 
mag de gemeente volgens de milieuwet geen strepen 
meer aanbrengen en/of een kruis plaatsen op de weg. 

Aangezien wij al meerdere 
mensen heb aangesproken, 
omdat zij op de plek gingen 
staan (terwijl onze auto in de 
garage was voor APK en er dus 
op die dag niet stond) en zij 
aangaven dat het niet duidelijk 
was, hebben wij in overleg met 
de gemeente besloten dat wij 
in het midden van de tuin nog 
een paal hebben geplaatst met 

ons kenteken en een invalidebordje er op en hopen 
dat het zo wel duidelijk is. Het is dus ook geen laad en 
losplek voor Albert Heijn, Jumbo en/of pakketbezor-
gers. Ik zal niemands auto weg laten slepen, maar wil u 
er wel op wijzen dat als handhaving of de politie komt 
de boete € 439 bedraagt. Met het risico dat wij zelf 
ook een boete krijgen, omdat wij niet op de  
 

gereserveerde plek staan en daar kunnen heel veel an-
dere leuke dingen van gedaan worden. In 2012 heb ik 
zelf een bedrag van totaal € 860 euro moeten betalen 
voor de medische keuring, invalideparkeerkaart en de in-
valideparkeerplaats op kenteken. De plek is dus voor 
onszelf ook niet gratis, daarom zijn de boetes van deze 
overtredingen ook zo hoog. Alvast bedankt voor uw be-
grip. Met vriendelijke groet, Taeke en Astrid 

 
De Hervormde kerk 
Het is niet te missen in ons mooie dorp, de (grote) kerk.  
Dit is een rijksmonument en een echte blikvanger. He-
laas krijgt het niet die aandacht als het donker is. Hoe 
mooi zou het zijn om de kerk, op bescheiden en gepaste 
wijze, te voorzien van buitenverlichting. Onlangs was ik 
op de Veluwe en daar stond de plaatselijk kerk, die niet 
zo fraai is als die van Nieuwer Ter Aa, trots in het dorp 
met mooie verlichting. Dit bracht mij op het idee. Na  
overleg in de dorpsraad is besloten een enquête te hou-
den bij omwonenden. Dit is positief uitgepakt. Negen 
zijn voor en slechts één tegen. Die laatste wil het idee 
van binnenverlichting in de avonduren naar voren bren-
gen, zodat we kunnen genieten van het mooie glas in 
lood. Nu dus een volgende stap om te kijken of we dit 
uiteindelijk kunnen realiseren. Er zal contact worden op-
genomen met de Kerkrentmeesters en Kerkenraadsle-
den. Van de voortgang zal ik jullie op de hoogte houden. 
Willy Kok  
 
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. 
 
 



 

 

Zelfredzaam Thuis en de Uitleen  
De eerste inzet van Zelfredzaam Thuis is alweer een 
feit in dit nieuwe jaar. Ook de uitleen heeft de nodige 
hulpmiddelen in kunnen zetten. Een nieuw artikel in de 
stelling is een matrasbeschermer, welke op 60 graden 
in de wasmachine gewassen kan worden. Hygiënisch 
en duurzaam. Je weet maar nooit op welk moment je 
zomaar onthand kan zijn. Op bijgaande foto ziet u een 
trainingsapparaat om stijve beenspieren weer beter in 

beweging te krijgen. Bijvoorbeeld na een operatie. 
Mocht u een korte klus hebben die u zelf niet opgelost 
krijgt, of er is een chauffeur nodig voor één of ander 
bezoek, contact dan even met onderstaand nummer 
en we passen er allicht een mouw aan. Het is fijn als u, 
wanneer mogelijk, bijtijds contact opneemt, zeker als u 
een chauffeur nodig heeft. Ook voor de uitleen van 
zorgartikelen kunt dit nummer bellen. 0294-234571. 
Ook buiten kantoortijd. 
 
Wat de pot schaft 
Ouderen van “Wat de pot schaft” zijn toch verrast. 
Niet met een maaltijd, want die kon niet doorgaan 
i.v.m. corona, maar wel met een amaryllisbol.  
 

 

Voedselbank 
In het Dorpshuis bij ’t winkeltje staan kratten waar u iets 
in kunt doen voor de voedselbank. U kunt uw producten 
kopen in ’t winkeltje en dan iets extra’s voor de voedsel-
bank. Het mes snijdt dan aan twee kanten, u besteedt in 
het winkeltje (meer omzet) en u bezorgt de armen onder 
ons wat extra’s. 
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dub-
belzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk 
€ 0,10 en € 0,20. Voor kleurenkopieën betaalt u enkelzij-
dig 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 be-
amer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de beheerder, Marieke 
Plette, tel. 06-25358276. 
 
Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op 
met de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch in-
formatienummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, 
formulier “melding leefruimte”. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 februari 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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           Een lepelaar 

     
Tekening: Mariëtte Ciggaar 


