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1. Inleiding 

Nieuwe Wetering is één van de kleinere kernen van de gemeente Kaag en Braassem. 

Het dorp, met ongeveer 675 inwoners, is lintvormig en ligt tussen een tuinbouwgebied 

(westen) en de A4 en de HSL (oosten). Nieuwe Wetering heeft het kleinste aantal straten 

van alle dorpskernen in de gemeente. Er zijn geen winkels, maar het dorp heeft een groot 

verenigingsleven en een actieve dorpsraad. De ligging, de historie van de plek, de 

mensen die er wonen, het onderlinge contact, de verenigingen, de opbouw van de kern, 

de woningen en de gebouwen bepalen het eigen karakter van Nieuwe Wetering. 

 

 

 

De gemeente Kaag en Braassem, woningbouwvereniging Alkemade en de dorpsraden 

zijn sterk betrokken bij de leefbaarheid in de kernen binnen de gemeente. Om zicht te 

krijgen op de leefbaarheid en de mogelijke verbetering daarvan, hebben de partijen 

besloten om een leefbaarheidsonderzoek en een dorpsvisie voor Nieuwe Wetering op te 

stellen. In 2007 is een dergelijk onderzoek in de kern Oud Ade uitgevoerd.  

 

 

 

 

1.1. Aanpak 

Het leefbaarheidsonderzoek bestond uit twee fasen. In de eerste fase is het onderzoek 

voorbereid en uitgevoerd. In de tweede fase zijn de resultaten en aanbevelingen 

besproken met bewoners en de andere betrokken partijen.  

De onderzoeksuitkomsten en de gesprekken vormden vervolgens de input en onder-

bouwing voor voorliggende integrale dorpsvisie voor Nieuwe Wetering. 

Nieuwe Wetering is een dorp met een eigen identiteit. Het eigene van deze kern stond 

dan ook voorop in het leefbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat er in het hele traject veel 

ruimte was voor inbreng en inzet van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 

leefbaarheid in Nieuwe Wetering.  

Buurtschap Vredeburg ook betrokken 
Aan de overkant van de Ringvaart, over de Meerbrug, ligt buurtschap Vredeburg. Dit kleine buurtschap ligt 
in een andere gemeente (Haarlemmermeer) en zelfs in een andere provincie (Noord-Holland). Omdat de 
bewoners zo dicht bij Nieuwe Wetering wonen en gebruik maken van de voorzieningen en wegen van het 
dorp, zijn ze in dit onderzoek ook meegenomen. De betrokkenheid is groot, van de 17 aangeschreven 
huishoudens heeft 59% (10 huishoudens) meegedaan aan het onderzoek. Ook waren er Vredeburgers 

aanwezig bij de werkateliers. 
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1.2. Betrokkenheid bewoners 

De bewoners zijn op verschillende momenten betrokken bij het onderzoek en het 

visietraject: 

• Er is bij het onderzoek gewerkt met een maatwerk vragenlijst met de ‘couleur locale’ 

van Nieuwe Wetering, met input van de diverse organisaties die lokaal actief zijn. We 

hebben onder andere gesproken met de dorpsraad, de voorzitter van het Cultureel 

Centrum en de beheerster ervan, een medewerkster van de school, een vertegen-

woordiger vanuit het bedrijfsleven. 

• Alle huishoudens in Nieuwe Wetering en in het buurtschap Vredeburg zijn 

aangeschreven voor het onderzoek, iedereen heeft daarmee de mogelijkheid gehad 

mee te doen aan het leefbaarheidsonderzoek (zie voor de onderzoeksaanpak en de 

responsverantwoording het blauwe kader).  

• Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 26 november 2010 zijn de resultaten 

van het leefbaarheidsonderzoek aan de dorpsbewoners gepresenteerd. 

• Twee weken na de jaarvergadering waren er twee avonden waarbij met bewoners 

over verschillende onderwerpen is gesproken. Een van deze ‘werkateliers’ was 

speciaal voor jongeren bedoeld. Zo is er ook input verkregen vanuit deze groep 

bewoners. 

 

Werkwijze leefbaarheidsonderzoek 

In oktober 2010 zijn alle huishoudens uit Nieuwe Wetering en 17 huishoudens uit het buurtschap 

Vredeburg uitgenodigd om deel te nemen aan het leefbaarheidsonderzoek. Zij ontvingen een 

uitnodigingsbrief thuis met daarin een unieke gebruikersnaam en wachtwoord voor het invullen van de 

vragenlijst via internet. Het was ook mogelijk om niet via internet, maar schriftelijk deel te nemen aan het 

onderzoek. De schriftelijke vragenlijst was bij de uitnodigingsbrief gevoegd.  

Om een extra stimulans te geven aan de deelname, zijn er tijdens de looptijd van het onderzoek 

aanvullende acties uitgevoerd. Zo heeft de dorpsraad posters opgehangen in het dorp en gezorgd voor een 

oproep in de nieuwsbrief van de basisschool. Ook zijn er berichten in de pers verschenen over het 

leefbaarheidsonderzoek. 

 

Respons  

Mede dankzij deze tussentijdse acties is uiteindelijk een zeer goede respons behaald: maar liefst 49% van 

de aangeschreven huishoudens heeft meegedaan aan het leefbaarheidsonderzoek. Van de 137 complete 

vragenlijsten zijn er 127 ingevuld door huishoudens uit Nieuwe Wetering en 10 door huishoudens uit het 

buurtschap Vredeburg. Schriftelijke deelname aan het onderzoek was het meest populair: 84 vragenlijsten 

zijn schriftelijk ingevuld. Via internet kwamen 43 vragenlijsten binnen. Daarnaast zijn er nog 10 

vragenlijsten telefonisch afgenomen. De totale respons van 137 maakt het mogelijk om betrouwbare 

uitspraken te doen over de beleving van de leefbaarheid in Nieuwe Wetering.  
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1.3. Relatie met de structuurvisie  

De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van een maatschappelijk ruimtelijke 

structuurvisie. Deze geeft weer wat de toekomstplannen zijn binnen de gemeentegrenzen 

en levert het kader waarbinnen de gemeente zich kan ontwikkelen. Alle nieuwe 

initiatieven en ontwikkelingen worden in de toekomst aan deze structuurvisie getoetst. 

Deze leefbaarheidsvisie wordt in het traject van de structuurvisie meegenomen als input 

vanuit Nieuwe Wetering. 

 

 

1.4. Leeswijzer 

• In hoofdstuk twee vindt u een korte beschrijving van Nieuwe Wetering: hoe ligt het 

dorp, wie wonen er en hoe ziet de woningvoorraad eruit? Ook staat er een korte 

schets van de identiteit van het dorp in, naar aanleiding van wat bewoners over hun 

dorp hebben gezegd in het leefbaarheidsonderzoek. 

• Hoofdstuk drie is de toekomstvisie van Nieuwe Wetering: hoe ziet die er idealiter uit? 

En wat is er nodig om deze visie uit te werken? We gaan in op een aantal centrale 

thema’s: wonen, verkeer en voorzieningen/verenigingsleven. Elk thema wordt 

ingeleid met een kader, waarin de onderzoeksresultaten van het leefbaarheidsonder-

zoek worden toegelicht. 

• Hoofdstuk vier is het plan van aanpak, waarin de visieonderdelen en de actiepunten 

op een rij zijn gezet. 
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2. Nieuwe Wetering in vogelvlucht 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van Nieuwe Wetering op dit moment. We maken 

daarbij gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van 

een aantal onderzoeksresultaten. 

 

 

2.1. Ligging: groen lintdorp in de Randstad 

De gemeente Kaag en Braassem, op 1 januari 2009 

ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Alkemade 

en Jacobswoude, bestaat uit elf kernen, gelegen midden in 

het Groene Hart. Eén van de kleinere kernen is Nieuwe 

Wetering. De groene en waterrijke omgeving is kenmerkend 

voor Nieuwe Wetering, evenals de infrastructuur. Aan de 

oostkant van het dorp liggen de snelweg A4 en de HSL. 

Aan de westkant bevindt zich een tuinbouwgebied. Nieuwe 

Wetering ligt daar als een lintdorp tussen: een langgerekte 

bebouwingsstrook, met de Achterweg als belangrijkste 

verkeersader.  

 

 

2.2. Bevolking: gering qua omvang, divers 
qua samenstelling 

Op 1 januari 2010 telde Nieuwe Wetering 655 inwoners. Daarmee is het dorp het op-één-

na kleinste dorp van de gemeente Kaag en Braassem (alleen Kaag is nog kleiner). Deze 

655 inwoners vormen tezamen zo’n 250 huishoudens. Bijna de helft daarvan zijn huis-

houdens met kinderen. Circa een kwart van de huishoudens bestaat uit één persoon en 

ongeveer een derde uit twee personen. Door de jaren heen is de huishoudens-

samenstelling in Nieuwe Wetering redelijk constant gebleven.  

 

Huishoudenstype Nieuwe Wetering
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Bron: CBS (2011). 
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De leeftijdsopbouw van Nieuwe Wetering is vergelijkbaar met die van de gemeente Kaag 

en Braassem als geheel. Circa 30% van de inwoners in het dorp is jonger dan 25 jaar, 

een zelfde percentage is tussen de 25 en 44 jaar oud, ruim een kwart is 45 tot en met 64 

jaar oud en 13% is 65-plusser. De afgelopen jaren neemt het aandeel inwoners onder de 

15 jaar licht af, terwijl het aandeel 65-plussers iets is toegenomen. 

 

Bevolkingssamenstelling Nieuwe Wetering
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Bron: CBS (2011). 

 

 

2.3. Woningvoorraad: vooral koop woningen in duurdere segment 

Zoals in veel kleine kernen, bestaat de woningvoorraad in Nieuwe Wetering vooral uit 

koopwoningen (ca. 82%). Zo’n 18% van de woningen zijn huurwoningen. De koop-

woningen in Nieuwe Wetering bevinden zich veelal in het duurdere segment. De 

gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Nieuwe Wetering is € 367.291,-. Het 

koopsegment tot € 250.000,- is minder goed vertegenwoordigd. Dit blijkt ook duidelijk uit 

het leefbaarheidsonderzoek. In hoofdstuk 3 gaan we hierop verder in. 

 

 

2.4. Leefbaarheid: weinig voorzieningen, sterke samenhang 

Nieuwe Wetering is een klein dorp met weinig voorzieningen. Zo zijn er geen winkels 

(alleen een rijdende buurtsuper). Het dorp heeft echter wel een basisschool, het Cultureel 

Centrum, een groot verenigingsleven en een actieve dorpsraad. De inwoners van Nieuwe 

Wetering hechten veel waarde aan de school en het Cultureel Centrum en beschouwen 

ze als kenmerkend voor het dorp. Er is veel tevredenheid over de belangenbehartiging 

door de dorpsraad. Het dorpsgevoel / de saamhorigheid en het grote aantal verenigingen 

zijn belangrijke sterke punten van Nieuwe Wetering, aldus de inwoners.  

Het grote saamhorigheidsgevoel blijkt ook uit de hoge percentages huishoudens (88%) 

die zich verbonden voelen met Nieuwe Wetering en trots zijn op hun dorp (78%). En uit 

het grote (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en de inzet voor de leefbaarheid in Nieuwe 

Wetering (respectievelijk 81% en 39% van de huishoudens). Nieuwe Wetering is volgens 

de huishoudens een dorp waarin de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan 
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en waarin de bewoners elkaar kennen. De dorpsbewoners voelen zich thuis in Nieuwe 

Wetering.  

Andere veel genoemde sterke punten van Nieuwe Wetering zijn: de ruimte en rust, en het 

landelijke wonen, in een mooie omgeving (polderlandschap), goed bereikbaar en dichtbij 

steden. De rust, ruimte en omgeving zijn ook belangrijke redenen voor het (gaan) wonen 

in Nieuwe Wetering. De huishoudens zijn tevreden over hun woning en over het wonen in 

Nieuwe Wetering.  

We hebben de sterke, kenmerkende eigenschappen van Nieuwe Wetering tot besluit van 

dit hoofdstuk hieronder grafisch weergegeven.  
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3. Nieuwe Wetering de toekomst in 

Waar gaat het om in Nieuwe Wetering? Wat is er nodig om Nieuwe Wetering in de 

toekomst leefbaar en vitaal te houden?  

In de korte schets van Nieuwe Wetering in het vorige hoofdstuk bleek dat bewoners 

tevreden zijn over het wonen in hun dorp. Wel is er een aantal aandachtspunten, 

waarvan bewoners vinden dat er iets mee moet gebeuren. 

In dit hoofdstuk schetsen we de uitgangspunten voor de toekomst van Nieuwe Wetering. 

Daarna gaan we in op een aantal thema’s die daarbinnen van belang zijn.  

 

 

3.1. Thema’s voor Nieuwe Wetering in de toekomst 

Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat een aantal thema’s belangrijk zijn voor de 

bewoners van Nieuwe Wetering. We gaan in de komende paragrafen dan ook in op elk 

van deze thema’s: 

 

• Wonen: vooral aan twee doelgroepen moet nadrukkelijk aandacht worden besteed 

omdat er nu te weinig mogelijkheden zijn voor hen om in het dorp te (blijven) wonen 

en omdat zij bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp: startende gezinnen en 

senioren. 

 

• Verkeer: Nieuwe Wetering heeft het kleinst aantal straten van alle kernen in de 

gemeente. Toch zijn er heel wat plekken op die wegen, waar aan de (verkeers)-

veiligheid wat schort volgens de bewoners. We denken dan aan de Achterweg, de 

Bottonde, de Meerbrug en de tunnels onder de HSL/A4. Ook ervaren veel inwoners 

(geluids)overlast van de HSL. 

 

• Voorzieningen en verenigingsleven: er zijn weinig voorzieningen in het dorp, maar 

daarentegen bloeit het verenigingsleven. De school wordt als belangrijkste 

voorziening gezien in het dorp, maar er zou meer interactie met het dorp kunnen zijn. 

Ook zijn er ontwikkelingen rond het Cultureel Centrum: deze verhuist naar de 

Molendijk. Met goede afstemming is veel resultaat te behalen. 
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3.2. Wonen: nadruk op gezinnen en senioren 

 

 

 

 

 

Wat zei het dorp over wonen? 
 

Vestigingsmotieven 

De huishoudens uit Nieuwe Wetering wonen graag in hun dorp. Zij waarderen de rust, ruimte 

en omgeving van Nieuwe Wetering. Dit zijn sterke punten van het dorp en het zijn ook 

belangrijke redenen om in Nieuwe Wetering te gaan wonen. Een deel van de huishoudens 

zocht een koopwoning en / of een grotere woning en heeft deze gevonden in Nieuwe Wetering. 

Een derde van de huishoudens woont (onder meer) in Nieuwe Wetering, omdat zij hier zijn 

geboren en / of opgegroeid. Dit is het meest genoemde vestigingsmotief.  

 

Verhuisplannen  

Bijna een vijfde (25 huishoudens, 18%) van de huishoudens denkt in de nabije toekomst te 

willen verhuizen:  

• 5% binnen Nieuwe Wetering; 

• 10% naar een ander dorp binnen de gemeente (Roelofarendsveen, Oude Wetering); 

• 3% naar een andere gemeente. 

 

Verhuismotieven 

Huishoudens met verhuisplannen, noemen vooral de volgende verhuisredenen: 

• Vanwege leeftijd / gezondheid (55-plussers); 

• Wil een kleinere woning (55-plussers); 

• Wil gelijkvloers wonen (55-plussers); 

• Vanwege de huidige woonomgeving (55-minners en 55-plussers); 

• Ik wil wonen waar ik ben geboren en / of opgegroeid (55-minners en 55-plussers). 

 

Verhuismogelijkheden eigen dorp  

Geen enkel verhuisgeneigd huishouden ziet in Nieuwe Wetering voldoende mogelijkheden om 

te verhuizen. Dit komt volgens de huishoudens vooral doordat er te weinig geschikte woningen 

zijn, en in mindere mate door de te hoge prijzen. Ook het ontbreken van seniorenwoningen 

wordt hierbij expliciet genoemd. 

 

Beschikbaarheid woningtypen 

Gevraagd naar de beschikbaarheid van verschillende woningtypen (koopwoningen, huur-

woningen, bouwkavels) voor verschillende doelgroepen (starters, gezinnen, ouderen), geven 

de huishoudens aan dat met name koopwoningen voor starters en huur- en koopwoningen 

voor ouderen onvoldoende beschikbaar zijn in Nieuwe Wetering. De antwoorden op de (open) 

vraag naar de gewenste woningtypen in het dorp, liggen in dezelfde lijn: vooral woningen voor 

starters en ouderen. Er is ook behoefte aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen. 

Sommige huishoudens willen juist helemaal geen nieuwbouw in Nieuwe Wetering.  

  

Rapportcijfers wonen 

De huishoudens zijn tevreden over het wonen in hun woning en dorp: 

• De woning wordt gemiddeld beoordeeld met een 7.8; 

• Het wonen in Nieuwe Wetering wordt gemiddeld beoordeeld met een 7.4. 

 

Meer resultaten? 

Voor een complete weergave van alle onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen of 

grafieken, verwijzen wij naar de bijlagen. 
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“Gewilde 
omgeving, 

onbetaalbare 
woningen” 

Voorbeelden van seniorenwoningen 
Tijdens het werkatelier over wonen bleek 
dat de aanwezige senioren wel ideeën 
hadden over hoe een geschikt complex 
seniorenwoningen er uit zou kunnen zien. 
Men ziet graag een combinatie van 
verschillende doelgroepen: jonge gezinnen 
en ouderen. En ook over de opbouw had 
men ideeën: kleinschalig, als hofjes 
opgebouwd, met een (gezamenlijke) tuin.  
 

“Combineren van 
doelgroepen? 
Prima, als het 

maar gezellig is” 

In principe zou iedereen die dat wil, in Nieuwe Wetering moeten 

kunnen blijven wonen, zo vinden bewoners. Uit het leefbaar-

heidsonderzoek bleek, dat de bewoners die wel zouden willen 

verhuizen, daarvoor geen mogelijkheden zien binnen het dorp. 

Reden hiervoor is vooral dat er te weinig geschikte woningen 

zijn. Dit werd beaamd tijdens het werkatelier. Bij toekomstige woningbouwplannen is er 

dan ook een aantal doelgroepen, waarmee in het bijzonder rekening gehouden moet 

worden. Enerzijds omdat ze nu te weinig mogelijkheden hebben, anderzijds omdat ze van 

belang zijn voor de leefbaarheid in het dorp: 

• startende gezinnen; 

• senioren. 

 

Startende gezinnen een kans in Nieuwe Wetering 

Startende gezinnen zijn van belang voor de leefbaarheid in het dorp. Zij zorgen ervoor 

dat het dorp levendig en vitaal blijft, dat voorzieningen (zoals onderwijs) in stand blijven 

en ze dragen bij aan het rijke verenigingsleven, ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Niet 

voor niks worden gezinnen vaak het sociaal cement van een samenleving genoemd. Om 

ze te behouden en (weer) aan te trekken, moet Nieuwe Wetering een prettige woon-

omgeving bieden voor jonge gezinnen, met een goede woningvoorraad, speel-

voorzieningen, een aantal andere voorzieningen (zoals een school, verenigingen) en 

goede bereikbaarheid. 

De jongeren die we hebben gesproken, geven aan dat ze nu moeilijk in kunnen schatten 

of ze in Nieuwe Wetering blijven wonen. Dat hangt af van veel factoren, zoals studie en 

werk. Wel geven ze aan dat ze in ieder geval het liefst later weer zouden willen terug-

keren. Dat dit als starter moeilijk zal zijn, beamen ze allemaal. De huizen in Nieuwe 

Wetering zijn duur en er zijn er maar weinig beschikbaar.  

Als we de jongeren vragen welk type woning aantrekkelijk 

zou zijn voor deze huishoudens, dan geven ze aan dat die 

woning in ieder geval genoeg mogelijkheden en ruimte 

moet bieden voor gezinsuitbreiding: drie slaapkamers en 

wat ruimte, zoals de eengezinswoningen aan de 

Regenboogweg.  

 

Senioren willen graag in het dorp blijven 

Bewoners willen graag op een prettige 

manier oud kunnen worden in het dorp. Dat 

betekent dat ernaar gestreefd wordt, om 

diegenen die dat kunnen, zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te laten wonen in het dorp 

zelf, met mogelijkheden voor (lichtere 

vormen van) zorg aan huis. Ouderen zelf 

lijken goed te beseffen dat als de zorgvraag 

intensiever wordt, deze zorg niet in Nieuwe 

Wetering geleverd kan worden. Zij moeten dan in een andere kern gaan wonen, 

bijvoorbeeld in Roelofarendsveen. 

Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis te laten wonen, zijn geschikte 

woningen nodig en voorzieningen die ondersteuning bieden, mocht daar behoefte aan 

zijn.  
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“Ja, als je echt 
zware zorg nodig 

hebt, moet je 
naar de Veen” 

 

Woningen 

Volgens de bewoners zijn er nu niet genoeg voor ouderen geschikte woningen in het 

dorp, terwijl daar wel behoefte aan is.  

Het gaat om verschillende typen woningen, zo gaven bewoners tijdens het werkatelier 

aan. Gewenst zijn gelijkvloerse woningen, zowel in de huur- als de koopsector, en met 

tuin (eventueel gedeeld met andere woningen, een soort hofjesopbouw) of zonder tuin. 

En het liefst zien de senioren een ontmoetingsruimte bij of vlakbij de woning, eventueel in 

combinatie met andere voorzieningen. Belangrijk vindt men ook, dat de woningen voor 

meerdere doelgroepen geschikt zijn, zodat ook startende huishoudens er kunnen wonen. 

Het gemengd wonen van de verschillende leeftijdsgroepen spreekt erg aan. 

 

 

 

Voorzieningen (zie ook paragraaf 3.4) 

Naast geschikte woningen, hebben ouderen die in hun 

mobiliteit beperkt zijn, ook voorzieningen nodig die hen 

ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Gezien de 

schaal van Nieuwe Wetering, moet daarbij niet gedacht 

worden aan winkels of een zorgsteunpunt. Dat begrijpen 

ouderen ook. Het gaat hier meer om (enkele) 

welzijnsvoorzieningen en de zogenaamde ‘brengdiensten’, die mensen aan huis 

ontvangen. Ook kan door middel van domotica, technologische voorzieningen in huis, de 

zelfstandigheid van mensen vergroot worden. Het is nuttig om de mogelijkheden 

daarvoor te bekijken. 

 

 

 

 

Bestemmingsplan: locaties voor eventuele woningbouw 
In februari 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Nieuwe Wetering vast-
gesteld. Dit bestemmingsplan is conserverend van aard (weinig veranderingen ten opzichte 
van vorige bestemmingsplan). Om toch enige ruimte te bieden aan ontwikkeling zijn er 5 
nieuwe wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het gaat om de volgende locaties, waar in de 
toekomst woningbouw zou mogen komen: 

• Wijzigingsbevoegdheid 1 (aan de Molendijk bij de Ringvaart): maximaal 3 vrijstaande 
woningen 

• Wijzigingsbevoegdheid 2 (aan de Regenboogweg): maximaal 4 (vrijstaande en/of twee-
onder-een-kap) woningen 

• Wijzigingsbevoegdheid 3 (bij de school): maximaal 4 geschakelde woningen  

• Wijzigingsbevoegdheid 4 (aan de Regenboogweg): starterswoningen - maximaal 12 
gestapelde of aaneengeschakelde woningen 

• Wijzigingsbevoegdheid 6 (bij huidig Cultureel Centrum): bij gehele of gedeeltelijke sloop 
van het Cultureel Centrum, maximaal vier vrijstaande of geschakelde woningen 

Actie wonen: 
Bij eventueel toekomstige woningbouwplannen in het dorp, is het van belang dat vooral de 
doelgroepen startende gezinnen en ouderen aan bod komen. Hoewel deze twee groepen 
verschillende woonvoorkeuren hebben, zien zij zelf succes in een gemengd woningbouw-
programma. Het nog uit te voeren woningmarktonderzoek biedt wellicht duidelijke hand-
vatten hiervoor: welke behoefte bestaat er nu echt? 
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“… een ludieke 
actie voor 

mensen die niet 
te hard rijden” 

3.3. Verkeer: veiligheid vergroten en overlast beperken 

 

 

De ligging van Nieuwe Wetering, vlakbij een aantal verkeers-

aders, zorgt ervoor dat bewoners veel meekrijgen van verkeer 

en transport in hun regio. Daarnaast heeft het dorp één 

ontsluitingsweg, de Achterweg/Noordveenweg, die gebruikt 

wordt door bewoners op de fiets en met de auto, maar ook 

door vrachtverkeer van bedrijven in het dorp en door mensen die files op de A4 willen 

omzeilen. Dit alles met de nodige overlast voor bewoners en onveilige situaties op 

bepaalde momenten en op bepaalde locaties. 

Uit het onderzoek en de gesprekken met bewoners bleek dat een aantal verkeers-

onderwerpen aandacht verdient: 

 

Wat zei het dorp over verkeer? 
 
Meest voorkomende voorvallen / misdrijven 

Volgens de huishoudens komen de volgende (verkeers)voorvallen/misdrijven het meest voor in 

Nieuwe Wetering: 

• Paardenpoep; 

• Te hard rijden door auto’s; 

• Slecht begaanbare (gladde) fietspaden in de winter; 

• Hondenpoep; 

• Geluidsoverlast door vliegtuigen; 

• (Geluids)overlast door de HSL; 

• Te hard rijden door bromfietsen. 

 

Prioriteit in aanpak 

Veel van deze voorvallen moeten volgens de huishoudens ook met voorrang worden 

aangepakt. Het ene probleem heeft echter wel prioriteit boven het andere. De volgorde qua 

prioriteit is: 

• (Geluids)overlast door de HSL; 

• Te hard rijden door auto’s; 

• Paardenpoep; 

• Hondenpoep; 

• Slecht begaanbare (gladde) fietspaden in de winter. 

De aanpak van de geluidsoverlast door vliegtuigen en van te hard rijden door bromfietsen, 

heeft minder prioriteit voor de huishoudens. 

 

(On)veiligheidsgevoelens 

Bijna alle huishoudens (96%) voelen zich veilig in Nieuwe Wetering. 4% voelt zich vooral ’s 

ochtends en/of ’s nachts onveilig. Ondanks dit sterke veiligheidsgevoel wijzen veel 

huishoudens op plekken/straten in het dorp waar de verkeerssituatie gevaarlijk is. Het meest 

genoemd zijn: de Achterweg, de Bottonde, de bocht bij de manege en de brug. En ruim 40% 

van de huishoudens noemt onveilige plekken in Nieuwe Wetering, zoals ’s avonds in de 

fietstunnels onder de A4 / HSL. 

 

Rapportcijfer veiligheid 

De huishoudens beoordelen de veiligheid in Nieuwe Wetering gemiddeld met een 7.0. 

 

Meer resultaten? 

Voor een complete weergave van alle onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen of 

grafieken, verwijzen wij naar de bijlagen. 
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“Een spandoek met 
‘de scholen zijn weer 
begonnen’, dat hangt 

hier nooit” 
 

“Als je ’s avonds 
alleen fietst en je 

komt ouderen tegen, 
lijkt het wel of ze 
bang voor je zijn” 

 

• Sluipverkeer: vooral een probleem bij files op de A4. 

• Verkeersveiligheid (onder andere rondom de school): er wordt te hard gereden op 

verschillende plekken in het dorp 

• Achterweg is niet berekend op vrachtverkeer 

• Meerbrug: vervanging van de Meerbrug door de gemeente Haarlemmermeer baart 

bewoners zorgen 

• Bottonde: onoverzichtelijk, gevaarlijk en mag wel wat fleuriger 

 

Verkeersveiligheid 

In het dorp signaleren bewoners enkele verkeersonveilige situaties. 

 

Te hard rijden 

Op de Achterweg/Noordveenweg wordt vaak hard gereden. Door automobilisten die de 

weg gebruiken als sluiproute, maar ook door bewoners zelf. De dorpsraad hoopt dat de 

herinrichting van de Achterweg bijdraagt aan matiging van de snelheid. Daarnaast zien zij 

kansen in het op een ludieke manier mensen bewust te maken van eventueel hard rijden, 

door bijvoorbeeld te bedanken als mensen niet te hard rijden.  

 

 

 

Verkeer rond de school 

Het verkeer in Nieuwe Wetering is niet altijd veilig voor kinderen, zo zeggen de bewoners. 

Ook uit het door de school gehouden oudertevredenheidsonderzoek bleek dat verkeers-

veiligheid als een van de grootste problemen wordt 

ervaren door ouders. Dit komt door sluipverkeer en 

hard rijden in het dorp, maar ook door de inrichting 

rondom de school en de gevaarlijke bocht bij de 

manege, waar de grote schoolbussen stoppen.  

De school ziet graag dat mensen worden 

geattendeerd op de mogelijke aanwezigheid van schoolkinderen op de 

Achterweg/Noordveenweg. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een opvallend bord 

knipperende lampen, dat verlicht is op momenten dat kinderen ’s ochtends naar school 

gaan en ‘s middags als de school uit gaat.  

 

 

 

Tunnels A4/HSL 

De tunnels die het dorp met Roelofarendsveen 

verbinden, onder de A4 en onder de HSL door, kennen 

een paar problemen. Allereerst zijn de tunnels geliefd 

bij jongeren om overdekt te kunnen hangen. Daarnaast 

is de verkeerssituatie aan het uiteinde van de tunnels 

niet optimaal veilig.  

 

 Acties te hard rijden: 
• Weggebruikers bewust maken van hun snelheid op de Achterweg/Noordveenweg 

Acties verkeer rond de school: 
Op initiatief van de school de verkeerssituatie in de zone rondom de school en in de bocht bij 
de manege bekijken en mogelijke maatregelen verkennen.  
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“Bedrijfsverkeer 
wordt alleen maar 
meer en groter” 

 

“Het is al zwaar 
om omhoog te 

fietsen en dan is 
het ook nog zo 

gevaarlijk boven” 
 

• In de tunnels hangen jongeren, uit de verschillende omliggende dorpen. De tunnels 

lenen zich daar goed voor, je zit er droog en tegen de schuine wanden kan je goed 

zitten. Er wordt veel vernield. Ook zijn er jongeren die voorbijgangers bekogelen. 

Veel mensen, ook jongeren, vinden het onprettig om er langs te fietsen, vooral in de 

nacht. Handhaving door politie helpt volgens de jongeren die we hebben gesproken, 

voor één nacht. De volgende dag hangen ze er weer.  

De jongeren begrijpen dat volwassenen en ouderen het hangen vervelend vinden, 

maar misschien ook wat overdreven, niet alle jongeren doen kwaad, zeggen ze. 

 

• Aan het eind van de tunnels loopt de weg omhoog om 

daar aan te sluiten op het Westeinde. Omdat de 

aansluiting precies in een bocht ligt, is de verkeers-

situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk, precies op het 

hoogste punt.  

 

 

 

Vrachtverkeer: Achterweg is er niet op berekend 

Nieuwe Wetering kent een aantal bedrijven met veel en groot verkeer. Daarnaast is het 

gebied grenzend aan het dorp aangewezen als derde tuinbouwgebied. De angst bestaat 

onder de bewoners dat het vrachtverkeer toeneemt in de toekomst. Daar komt bij, dat de 

voertuigen van de bedrijven steeds groter worden.  

Nieuwe Wetering heeft slechts één weg waarover al dit 

verkeer het dorp in- en uitrijdt: de Achterweg/ Noordveen-

weg. Volgens bewoners en bedrijven kan de Achterweg 

dit niet aan. De weg is niet op grote voertuigen ingericht 

(twee vrachtwagens kunnen elkaar niet gemakkelijk 

passeren, zeker niet als er auto's staan geparkeerd) en het levert onveilige situaties op. 

De bedachte oplossingen, door LTO Nederland en door de bewoners, zijn duur en 

hebben implicaties voor het dorp. Het is voor de bewoners erg belangrijk dat de 

gemeente zich bewust is van de consequenties van de toename van het verkeer en van 

de noodzaak van een oplossing hiervoor.  

 

 

 

Meerbrug 

De Meerbrug is de brug over de Ringvaart, die de Noordveenweg op de Huigsloterdijk 

aansluit en tevens de verbinding is tussen Vredeburg en Nieuwe Wetering. De smalle 

brug, waarover geen vrachtverkeer mag, hoort bij de gemeente Haarlemmermeer. 

Om in de toekomst de verderop gelegen scheepswerf de mogelijkheden te geven om met 

grote schepen door de ringvaart te gaan, moet de doorvaarroute verbreed worden. 

De gemeente Haarlemmermeer laat een nieuwe brug aanleggen om dit mogelijk te 

maken. Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het dorp in de periode 

Actie tunnels A4/HSL: 

• Met politie en jongerenwerk afspraken maken over oplossingen bij overlast en vernielingen 
in de tunnels. 

• Verkeerssituatie bij aansluiting fietspad vanuit de tunnel op de weg in Roelofarendsveen 
wordt aangepast zodra de nieuwe ontsluiting naar Braassemerland gereed is. 

 

Actie vrachtverkeer: 
Een verkeerskundige bekijkt na de reconstructie van de Achterweg of een maximale aslast en 
breedte moet gaan gelden voor verkeer op de Achterweg. 
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dat de brug wordt vervangen. Zij hopen dan ook op een goede belangenbehartiging van 

de gemeente Kaag en Braassem, die er bij de gemeente Haarlemmermeer op aandringt 

om de overlast voor de bewoners van Nieuwe Wetering en Vredeburg zo veel mogelijk te 

beperken.  

 

 

 

Bottonde 

De bottonde, een dubbele rotonde aan het begin 

va de Achterweg, levert vaak gevaarlijke 

situaties op. Vooral de aansluiting vanaf de 

N445 vanuit Leiden is gevaarlijk, door de snel-

heid waarmee automobilisten de bottonde 

benaderen. Daarnaast is het verkeersplein kaal, 

en zouden de bewoners deze graag wat 

fleuriger zien.  

De bottonde hoort bij de provinciale weg N445 

en is daarom in eigendom van de provincie. De 

dorpsraad is meerdere malen in gesprek geweest met gemeente, politie en provincie om 

iets aan de verkeerssituatie op de bottonde te doen. Behalve een toezegging van de 

provincie, helaas tot op heden zonder resultaat. Bewoners willen zich graag sterk maken 

voor een aantal punten: 

• Snelheid benadering bottonde vanuit Leiden: de provincie Zuid-Holland heeft het 

groot onderhoud van de bottonde gepland in 2012. Dat is het moment dat er 

aanpassingen aan de bottonde gedaan kunnen worden, het op één baan benaderen 

van de bottonde om de snelheid er in ieder geval uit te halen. Tot die tijd zou een 

snelheidsbeperking van 50 km/h de overlast enigszins kunnen verlichten. 

• Handhaving van het stopgebod. Het stopgebod wordt slecht nagekomen. De politie 

kan hierop controleren, maar het heeft geen prioriteit en vergt veel (personele) inzet. 

• De fietsoversteek bij garage Straathof levert een onduidelijke en daarmee gevaarlijke 

situatie op.  

• Aankleding middenbermen. De bottonde is momenteel vrij kaal. De dorpsraad zou 

graag zien dat de bottonde een wat fleuriger uiterlijk krijgt. Het is immers ook de 

entree naar Nieuwe Wetering. In het verleden is er contact geweest met de provincie 

hierover, maar die staat er niet positief tegenover, omdat objecten op de bottonde 

gevaarlijk kunnen zijn bij eventuele ongelukken. Desondanks willen bewoners graag 

een mooiere entree van hun dorp.  

 

 

 

Actie Bottonde: 

• De gemeente heeft meermaals de belangen behartigt van de bewoners van Nieuwe 
Wetering bij plannen van groot onderhoud door de provincie Zuid-Holland. Het is aan de 
provincie Zuid-Holland of zij rekening houden met de wensen van de bewoners. 

• Fietsers attent maken op de gevaarlijke situatie bij fietsoversteek bij garage Straathof 

• Onderzoeken wat mogelijk is met aankleding of andersoortig opfleuren van de middenberm 

van de bottonde en de entree van het dorp 

Actie Meerbrug: 
In overleg met de dorpsraden van Nieuwe Wetering en Weteringbrug de overlast gedurende 
vervanging van de Meerbrug zo veel mogelijk beperken en bewoners op de hoogte houden 
van de stand van zaken. Hiervoor is goed overleg tussen de gemeente Kaag en Braassem en 

de gemeente Haarlemmermeer nodig en vervolgens zorgvuldige communicatie met bewoners. 
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Geluidsoverlast HSL 

Veel inwoners ondervinden (geluids)overlast van de HSL. De dorpsraad en de gemeente 

vinden het belangrijk om te blijven volgen of de maximaal toegestane geluidsbelasting 

wordt overschreden en om, indien nodig, hier bezwaar tegen te maken. 

 

 

 

Overlast van honden- en paardenpoep 

Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat honden- en paardenpoep een grote ergernis is 

voor veel bewoners. Aan de Achterweg bevindt zich een manege, waardoor in de directe 

omgeving regelmatig paardenpoep te vinden is. Hierover zouden afspraken gemaakt 

moeten worden met de manege. 

 

 

 

Gladde en onbegaanbare (fiets)paden bij gladheid 

Uit het leefbaarheidsonderzoek en bij de gesprekken met bewoners kwamen gladde 

fietspaden veelvuldig ter sprake. De afgelopen winter hebben veel bewoners ongemak 

ervaren van gladde fietspaden in het dorp, waar niet werd gestrooid door de gemeente. 

De dorpsraad wil hierover in gesprek met de gemeente. 

 

 

Actie gladde fietspaden: 
Dorpsraad gaat in gesprek met de gemeente om te bekijken hoe de veiligheid van fietspaden in 
de winter kan worden verbeterd. 

Actie paardenpoep: 
Dorpsraad maakt afspraken met de manege om de overlast van paardenpoep in het dorp te 
verminderen. 

Actie geluidsoverlast HSL: 
Gemeente en dorpsraad blijven volgen of de maximaal toegestane geluidsbelasting wordt 
overschreden en maken, indien nodig, hier bezwaar tegen. 
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3.4. Voorzieningen en verenigingsleven: samenwerken voor 
behoud 

 

 

Wat zei het dorp over voorzieningen en het verenigingsleven? 
 

Participatie 

Nieuwe Wetering kenmerkt zich onder andere door een groot verenigingsleven en saamhorig-

heidsgevoel. In het afgelopen jaar heeft 42% van de huishoudens deelgenomen aan één of 

meerdere activiteiten, zoals een dorpsfeest, het behoud of onderhoud van de brug, activiteiten 

van de school, van een vereniging of de dorpsraad, of aan de Sinterklaasintocht. Bijna 30% 

heeft deze activiteiten (mede)georganiseerd / opgezet. Ondanks het grote aantal activiteiten, 

mist 12% van de huishoudens een bepaalde activiteit in Nieuwe Wetering: 

• 4% wil iets (mede)organiseren, voor kinderen, jongeren of ouderen; 

• 9% wil ergens aan deelnemen, zoals een rommelmarkt of wandeltocht. 

 

Verenigingsleven 

Van de huishoudens is 69% lid van één (22%) of meerdere verenigingen (47%). Deze 

verenigingen zijn veelal gevestigd in Nieuwe Wetering (78%) en / of in een ander dorp binnen 

de gemeente (50%). 15% is (ook) lid van een vereniging in een andere gemeente, en 3% van 

een vereniging verder weg. Slechts 6 huishoudens vinden het een probleem dat hun vereniging 

niet in Nieuwe Wetering gevestigd is, vooral vanwege de onveiligheid van verkeersroutes. In 

het grote verenigingsleven van Nieuwe Wetering ontbreekt volgens 7% van de huishoudens 

een bepaalde (soort) vereniging, bijvoorbeeld een sportclub of wandelvereniging.  

 

Ontwikkeling en rapportcijfer verenigingsleven 

Volgens veel huishoudens is het verenigingsleven in Nieuwe Wetering de laatste 5 jaar niet 

voor- of achteruit gegaan. 9% ziet wel een vooruitgang, en 16% ziet juist een achteruitgang. De 

huishoudens beoordelen het verenigingsleven in Nieuwe Wetering gemiddeld met een 6.6. 

 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

Het sterke samenhorigheidsgevoel in Nieuwe Wetering blijkt ook uit het percentage 

huishoudens dat zich bezighoudt met mantelzorg en / of vrijwilligerswerk: 

• Mantelzorg: 24% van de huishoudens helpt of verzorgt minstens eenmaal per week 

iemand in de omgeving, i.v.m. ouderdom, ziekte of aandoening.  

• Vrijwilligerswerk: 52% van de huishoudens doet vrijwilligerswerk, vooral voor een 

vereniging of club, voor de school, of voor “iets anders, namelijk”: collecteren, 

oppassen, hand- en spandiensten, dorpsraad, politiek. 

Deze percentages zijn vergelijkbaar (hoog) met die in andere kleine dorpen waar wij 

leefbaarheidsonderzoek uitvoeren. 

 

Belangrijkste en gemiste voorzieningen 

Nieuwe Wetering is een klein dorp met weinig voorzieningen. De voorzieningen die er wel zijn, 

zijn belangrijk voor de huishoudens, vooral: 

• De school; 

• Het Cultureel Centrum; 

• De voorzieningen voor jeugd en jongeren; 

• De rijdende buurtsuper; 

• Het openbaar vervoer; 

• De verenigingen. 

Een derde van de huishoudens mist bepaalde voorzieningen, die nu niet aanwezig zijn. Het 

gaat met name om een (buurt)winkel en om zorgvoorzieningen. 
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“Als de school 
verdwijnt, dan is 
’t gebeurd met 

het dorp” 
 

 

 

Nieuwe Wetering kent niet veel voorzieningen. Een 

supermarkt is er bijvoorbeeld niet, daarvoor gaan de 

meeste mensen naar Roelofarendsveen. Wel is er een 

school en een cultureel centrum. Daarnaast kent het dorp 

een zeer actief en bloeiend verenigingsleven. 

Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat de waardering 

van de voorzieningen niet erg hoog was. Tijdens het werkatelier bleek dat dit niet zozeer 

te maken had met ontevredenheid, maar met het feit dat er simpelweg geen 

voorzieningen zijn. Men bleek daarin erg reëel. Logisch dat er geen winkels in het dorp 

zijn, daarvoor is Nieuwe Wetering nu eenmaal te klein. Maar men ziet toch wel graag, dat 

de voorzieningen die er wel zijn, zoals de school, het Cultureel Centrum en het actieve 

verenigingsleven, hun rol in het dorp blijven vervullen. Door goed met elkaar in overleg te 

treden en activiteiten en voorzieningen af te stemmen, is een mooi aanbod in Nieuwe 

Wetering haalbaar. 

 

 

Voorzieningen voor jeugd en jongeren 

Het klanttevredenheidsonderzoek dat Companen in 2009 heeft uitgevoerd voor 

woningbouwvereniging Alkemade, liet zien dat de huurders in Nieuwe Wetering het minst 

tevreden waren over de voorzieningen voor jeugd en jongeren. Het leefbaarheidsonderzoek 

(uitgevoerd onder huurders en woningbezitters) bevestigt dit beeld: 

• 37% van de huishoudens vindt dat er onvoldoende speelgelegenheid is voor jonge 

kinderen (< 12 jaar) in Nieuwe Wetering. 

• 54% vindt dat er onvoldoende speelvoorzieningen zijn voor de jeugd (12-15 jaar). 

• 58% vindt dat er onvoldoende ruimte en voorzieningen zijn voor jongeren (16+ jaar). 

Vooral vrouwen, (met) gezinnen met kinderen zijn ontevreden. 

 

Voorzieningen voor 55-plussers 

Ruim de helft van de huishoudens van 55 jaar of ouder wil, wanneer er een zorgbehoefte 

ontstaat, in de huidige woning blijven wonen. Eveneens ruim de helft denkt ook dat dit mogelijk 

is, vooral met aanpassingen in de woning en met gebruik van zorgdiensten. Ongeveer 30% wil 

/ denkt bij een zorgbehoefte te verhuizen naar een andere woning, bijvoorbeeld in 

Roelofarendsveen of Oude Wetering. 

 

Een aantal voorzieningen of zorgdiensten zou het gemakkelijker kunnen maken om in de 

huidige woning te blijven wonen. Op dit moment wordt door de 55-plus huishoudens het meest 

gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp, activiteiten voor ouderen en specifiek 

ouderenvervoer. Naar de toekomst toe hebben de 55-plussers vooral belangstelling voor: 

thuiszorg / zorg aan huis, aanpassingen aan de woning, specifiek ouderenvervoer en 

persoonsalarmering. 

 

Ontwikkeling en rapportcijfer voorzieningenniveau 

Volgens veel huishoudens is het voorzieningenniveau in Nieuwe Wetering de laatste 5 jaar niet 

voor- of achteruit gegaan. 4% ziet wel een vooruitgang, en 15% ziet juist een achteruitgang. De 

huishoudens beoordelen het voorzieningenniveau in Nieuwe Wetering gemiddeld met een 5.6. 

 

De voorzieningen in Nieuwe Wetering zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp. De 

huishoudens geven aan dat deze identiteit vooral kan worden behouden / versterkt, door het 

behoud / de versterking van de voorzieningen in het dorp. 

 

Meer resultaten? 

Voor een complete weergave van alle onderzoeksresultaten in de vorm van tabellen of 

grafieken, verwijzen wij naar de bijlagen. 
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“Samen optrekken 
en kijken waar je 

elkaar kunt vinden” 

De school als centrale voorziening 

Aan de Noordveenweg staat de Meerpaal, onder-

deel van Stichting Samenwerkende Basisscholen 

Alkemade. Bij de leerlingentelling van 1 oktober 

2010 telde de school 94 leerlingen. Ongeveer drie-

kwart van de leerlingen komt uit Nieuwe Wetering 

en Vredeburg.  

Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat bewoners de school in het dorp erg belangrijk 

vinden. Wel bestaat er angst onder bewoners dat de school het de komende jaren erg 

moeilijk gaat krijgen, door teruglopende leerlingenaantallen en bezuinigingen. De vrees 

werd dan ook uitgesproken dat de school binnen een aantal jaar haar deuren zou sluiten. 

Het schoolbestuur heeft bij de fusie, vijf jaar geleden, uitgesproken dat zij er naar streeft 

om de school in Nieuwe Wetering in stand te houden. Volgens de directrice van de 

Meerpaal is het streven om de school open te houden, onveranderd. Een aantal zaken 

zou het wel gemakkelijker maken om de school in stand te houden, zo geeft zij aan: 

 

Woningbouw in Nieuwe Wetering, gericht op jonge gezinnen (zie ook paragraaf 3.2) 

Woningen brengen gezinnen en daarmee potentiële leerlingen met zich mee. Deze 

kinderen zijn uiteraard van vitaal belang voor het voortbestaan van de school. 

 

Bereikbaarheid van de school (zie ook paragraaf 3.3) 

Nieuwe Wetering is een typisch lintdorp, wat betekent dat de afstand van het begin van 

de Achterweg tot aan de school nog best groot is. Slechte bereikbaarheid van de school, 

door bijvoorbeeld drukte, onveilige situaties of reconstructie van de Achterweg, zou voor 

ouders een reden kunnen zijn om een beter en sneller bereikbare andere basisschool 

voor hun kind te kiezen. Ook de vervanging van de Meerbrug kan een obstakel zijn, voor 

met name de kinderen uit Vredeburg. 

De school gaat graag in overleg met de gemeente over de bereikbaarheid van de school. 

Zij kunnen dan ook ouders informeren. 

 

Multifunctionele inzet van het schoolgebouw en 

inhoudelijke samenwerking 

Het schoolpand heeft ruimte voor clubs en verenigingen, 

alhoewel daar nu weinig gebruik van wordt gemaakt. Er 

liggen kansen om de samenwerking tussen verenigingen, het Cultureel Centrum en de 

school te intensiveren, denk aan breilessen aan kinderen, een gezamenlijke viering van 

Koninginnedag of de kerstviering. 

Goed met elkaar kennismaken, ideeën en mogelijkheden delen en vervolgens een 1 of 2 

overleggen per jaar tussen het verenigingsleven, het cultureel centrum en de school om 

af te stemmen, zou tot deze samenwerking kunnen leiden. 

 

 

 

 

 

Actie school: 

• Overleg tussen school en gemeente over bereikbaarheid 

• Samenwerking en afstemming op gang brengen tussen school, Cultureel Centrum, 

verenigingen, dorpsraad en gemeente 
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Cultureel Centrum 

Het Cultureel Centrum staat in het midden 

van het dorp, aan de Achterweg. Het wordt 

wekelijks gebruikt door tal van 

verenigingen, zoals de schietvereniging, de 

biljartvereniging of de muziekvereniging. 

Ook vinden er speciale activiteiten plaats. 

Stichting Cultureel Centrum Nieuwe Wetering heeft plannen voor nieuwbouw van een 

nieuw Cultureel Centrum aan de rand van het dorp, aan de Molendijk langs de Ringvaart. 

Alle verenigingen krijgen er onderdak en ook krijgt het nieuwe cultureel centrum een café 

en een terras. 

Hoewel het prachtig is dat er een nieuw gebouw komt, maken verenigingen en bewoners 

zich wel zorgen of het wel dezelfde functie krijgt als het huidige Cultureel Centrum. De 

wat afgelegen ligging ten opzichte van het dorp en vrees voor hoge(re) huurprijzen stemt 

mensen bezorgd. 

Goede communicatie door de stichting met alle betrokken partijen, afstemmingsoverleg 

met alle verenigingen in het dorp, de nieuwe beheerder van het nieuwe Cultureel 

Centrum en de school, kan zorgen wegnemen en enthousiasme oproepen om er 

gezamenlijk wat van te maken. 

 

 
 

Voorzieningen voor ouderen (zie ook paragraaf 3.2) 

Omdat er weinig voorzieningen zijn in het dorp zijn ouderen die minder mobiel zijn, veelal 

afhankelijk van zogenaamde ‘brengdiensten’. We denken daarbij aan thuiszorg, de 

klussendienst, etc. Ook in andere diensten zou gekeken kunnen worden naar een breder 

aanbod aan huis, of voorlichting over de mogelijkheden van de diensten die thuis 

aangeboden kunnen worden. Ook domotica-voorzieningen bieden mogelijkheden voor 

ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Uiteraard zijn ook welzijnsdiensten van groot belang voor ouderen. In afstemming met het 

Cultureel Centrum, de School en de verenigingen kan een passend aanbod worden 

afgestemd. 

 

 

 

Actie Voorzieningen voor ouderen: 
Gemeente bespreekt met SPIL op welke punten het diensten- en activiteitenpakket kan worden 
geoptimaliseerd en hoe de doelgroep in Nieuwe Wetering kan worden gemobiliseerd om zelf 
activiteiten te organiseren. 

Actie Cultureel Centrum: 
Samenwerking en afstemming op gang brengen tussen school, Cultureel Centrum, 
verenigingen, dorpsraad en gemeente 
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4. Plan van aanpak 

In het vorige hoofdstuk zijn thema’s benoemd die volgens de bewoners erg belangrijk zijn 

voor de toekomst van Nieuwe Wetering. Aan het eind van elk onderwerp werden in zwart 

omrande kaders al in het kort benodigde acties genoemd. In dit hoofdstuk worden deze 

acties wat concreter gemaakt: wat gaat er gebeuren, wie gaat er mee aan de slag? 

We benoemen in totaal 13 thema’s: 

 

Thema Paragraaf Actie Wie 

Wonen 3.2 / 4.1 
1. Actie wonen: doelgroepen startende 

gezinnen en senioren 
Wbv Alkemade en gemeente 

2. Actie te hard rijden Gemeente i.o.m. dorpsraad 

3. Actie verkeer rond de school Gemeente i.o.m. school 

4. Actie tunnels A4/HSL Gemeente 

5. Actie vrachtverkeer Gemeente 

6. Actie Meerbrug Gemeente i.o.m. dorpsraad 

7. Actie Bottonde Gemeente en dorpsraad 

8. Actie geluidsoverlast HSL Dorpsraad i.o.m. gemeente 

9. Actie paardenpoep Dorpsraad 

Verkeer 3.3 / 4.2 

10. Actie gladde fietspaden in de winter Dorpsraad i.o.m. gemeente 

11. Actie school  
Gemeente, school en 
dorpsraad 

12. Actie Cultureel Centrum Gemeente en dorpsraad Voorzieningen 3.4 / 4.3 

13. Actie Voorzieningen voor ouderen Gemeente 

 

 

4.1. Thema 1: Wonen  

Zie voor verdere toelichting paragraaf 3.2. 

 

Vooral aan twee doelgroepen moet nadrukkelijk aandacht worden besteed, omdat er nu 

te weinig mogelijkheden zijn voor hen om in het dorp te (blijven) wonen en omdat zij 

bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp:  

• startende gezinnen 

• senioren 

 

1. Actie wonen: 

Bij eventueel toekomstige woningbouwplannen in het dorp, is het van belang dat vooral 

de doelgroepen startende gezinnen en ouderen aan bod komen. Hoewel deze twee 

groepen verschillende woonvoorkeuren hebben, zien zij zelf succes in een gemengd 

woningbouwprogramma. Het nog uit te voeren woningmarktonderzoek biedt wellicht 

duidelijke handvatten hiervoor: welke behoefte bestaat er nu echt? 

 

Probleemeigenaar:  

Woningbouwvereniging Alkemade en gemeente. 
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Invulling: 

• Op dit moment onderzoekt woningbouwvereniging Alkemade de haalbaarheid van 

een bouwplan voor deze genoemde doelgroepen aan de Regenboogweg in Nieuwe 

Wetering; 

• De gemeente Kaag en Braassem zal de bouw van sociale huur- en sociale 

koopwoningen faciliteren door het hanteren van een sociale grondprijs; 

• De uitkomsten van het woningmarktonderzoek zullen de gemeente en woningbouw-

vereniging Alkemade gebruiken om hun beleid ten aanzien van de lokale 

woningmarkt af te stemmen op de wensen van de doelgroep. 

 

 

4.2. Thema 2: Verkeer  

Zie voor verdere toelichting paragraaf 3.3 

 

Nieuwe Wetering heeft het kleinst aantal straten van alle kernen in de gemeente. Toch 

zijn er heel wat plekken op die wegen, waar aan de (verkeers)-veiligheid wat schort 

volgens de bewoners. We denken dan aan de Achterweg, de Bottonde, de Meerbrug en 

de tunnels onder de HSL/A4. 

 

2. Actie te hard rijden: 

Weggebruikers bewust maken van hun snelheid op de Achterweg/Noordveenweg. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente in overleg met dorpsraad. 

 

3. Actie verkeer rond de school: 

Op initiatief van de school de verkeerssituatie in de zone rondom de school en in de 

bocht bij de manege bekijken en mogelijke maatregelen verkennen. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente in overleg met school. 

 

4. Actie tunnels A4/HSL: 

• Met politie en jongerenwerk afspraken maken over oplossingen bij overlast en 

vernielingen in de tunnels. 

• Verkeerssituatie bij aansluiting fietspad vanuit de tunnel op de weg in 

Roelofarendsveen wordt aangepast als de nieuwe ontsluiting naar Braassemerland 

open gaat. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente. 

 

5. Actie vrachtverkeer: 

Verkeerskundige bekijkt na de reconstructie van de Achterweg of een maximale aslast en 

breedte moet gaan gelden voor het verkeer op de Achterweg. 

 

Probleemeigenaar: Gemeente.  
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6. Actie Meerbrug 

In overleg met de dorpsraden van Nieuwe Wetering en Weteringbrug, de overlast 

gedurende vervanging van de Meerbrug zo veel mogelijk beperken en bewoners op de 

hoogte houden van de stand van zaken. Hiervoor is goed overleg tussen de gemeente 

Kaag en Braassem en de gemeente Haarlemmermeer nodig en vervolgens zorgvuldige 

communicatie met bewoners. 

Probleemeigenaar:  

Gemeente in overleg met dorpsraden.  

 

7. Actie Bottonde: 

• De gemeente heeft meermaals de belangen behartigd van de bewoners van Nieuwe 

Wetering bij plannen van groot onderhoud door de provincie Zuid-Holland. Het is aan 

de provincie Zuid-Holland of zij rekening houden met de wensen van de bewoners. 

• Fietsers attent maken op gevaarlijke situatie fietsoversteek bij garage Straafhof. 

• Onderzoeken wat mogelijk is met aankleding of andersoortig opfleuren van de 

middenberm van de bottonde en de entree van het dorp. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente en dorpsraad (voor wat betreft het opfleuren van de middenberm van de 

bottonde en de entree van het dorp). 

 

8. Actie geluidsoverlast HSL 

Gemeente en dorpsraad blijven volgen of de maximaal toegestane geluidsbelasting bij de 

HSL wordt overschreden en maken, indien nodig, hier bezwaar tegen. 

 

Probleemeigenaar: 

Dorpsraad in overleg met gemeente 

 

9. Actie, paardenpoep 

Dorpsraad maakt afspraken met de manege om de overlast van paardenpoep in het dorp 

te verminderen. 

 

Probleemeigenaar: 

Dorpsraad 

 

10. Actie gladde fietspaden 

Dorpsraad gaat in gesprek met de gemeente om te bekijken hoe de veiligheid van 

fietspaden in de winter kan worden verbeterd. 

 

Probleemeigenaar: 

Dorpsraad, in overleg met de gemeente 
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4.3. Thema 3: Voorzieningen en verenigingsleven 

Zie voor verdere toelichting paragraaf 3.4. 

 

11. Actie school: 

• Overleg tussen school en gemeente over bereikbaarheid gedurende reconstructie 

Achterweg en vervanging Meerbrug. 

• Samenwerking en afstemming op gang brengen tussen school, Cultureel Centrum, 

verenigingen, dorpsraad en gemeente. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente, school en dorpsraad. 

 

12. Actie Cultureel Centrum: 

Samenwerking en afstemming op gang brengen tussen school, Cultureel 

Centrum,verenigingen, dorpsraad en gemeente. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente en dorpsraad. 

 

13. Actie Voorzieningen voor ouderen: 

Gemeente bespreekt met de SPIL op welke punten het diensten- en activiteitenpakket 

kan worden geoptimaliseerd en hoe de doelgroep in Nieuwe Wetering kan worden 

gemobiliseerd om zelf activiteiten te organiseren. 

 

Probleemeigenaar:  

Gemeente. 
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Bijlage 1. Tabellen en grafieken 

Wonen 

Figuur 1: Wat was of waren de belangrijkste redenen om hier te komen wonen? 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

Tabel 1: Wat was of waren de belangrijkste redenen om hier te komen wonen? – Anders: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 2: Denkt u in de nabije toekomst te willen verhuizen? 

 % 

Ja, binnen Nieuwe Wetering 5% 

Ja, naar een ander dorp binnen de gemeente Kaag en 

Braassem, namelijk: … 10% 

Ja, naar een andere gemeente, namelijk: … 3% 

Nee 63% 

Weet niet 19% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

Mijn partner woonde al in Nieuwe Wetering 3 

Ik woon vrij(staand) 3 

Ik heb hier een leuke woning gevonden 2 

De locatie 1 

Mijn vorige woning werd gesloopt 1 

Ik kon mijn woning voor een aantrekkelijke prijs kopen 1 

Ik heb hier de ruimte om hobbydieren te houden 1 

Wegens familiebezit 1 

Vestigingsmotieven

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Anders

Gelijkvloerse / aangepaste woning

Netheid en onderhoud van woningen, groen en straten

Dichter bij kinderen, familie of vrienden

Wilde huren
Kwalitatief betere woning

Verbroken relatie / overlijden partner

Goedkopere woning

Vanwege mijn eigen bedrijf (start bedrijf, e.d.)

De historie of uitstraling van de plek

Ik kon elders (in de regio) geen woning vinden

Zelfstandig gaan wonen

De bereikbaarheid van werk / studie

(Grotere) tuin

Samenwonen / huwelijk / gezinsuitbreiding
Grotere woning

De omgeving

Wilde kopen

De rust en de ruimte

Ik ben hier geboren en / of opgegroeid
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Tabel 3: Denkt u in de nabije toekomst te willen verhuizen? – Ja, naar een ander dorp binnen de gemeente, 
namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 4: Denkt u in de nabije toekomst te willen verhuizen? – Ja, naar een andere gemeente, namelijk:  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Figuur 2: Waarom wilt u verhuizen? (Alleen verhuisgeneigden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 5: Waarom wilt u verhuizen? (Alleen verhuisgeneigden) – Anders: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 6: Zijn er voldoende mogelijkheden om te verhuizen in Nieuwe Wetering? (Alleen verhuisgeneigden)* 

 % 

Ja 0% 

Nee, er zijn te weinig geschikte woningen 60% 

Nee, de prijzen zijn te hoog 24% 

Nee, want: …  24% 

Weet niet / geen mening 20% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Roelofarendsveen 6 

Woning voor ouderen 5 

Oude Wetering 2 

Onbekend 2 

 Aantal 

Onbekend 4 

 Aantal 

Ik zoek een bejaardenwoning 1 

Vanwege de geluidsoverlast van de A4 1 

Vanwege het zwalkende beleid van de gemeente 1 

Ik heb te weinig slaapkamers, maar ga misschien 

verbouwen 1 

Verhuismotieven

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Anders

Wil gaan kopen

Vanwege een wijziging in mijn gezinssituatie

Wil dichter bij kinderen, familie of vrienden wonen

Wil een grotere woning

Wil een (grotere) tuin

Wil een kleinere / geen tuin

Vanwege de bereikbaarheid van voorzieningen

Wil gaan huren

Ik wil wonen waar ik ben geboren en / of opgegroeid

Wil gelijkvloers wonen

Vanwege de huidige woonomgeving

Wil een kleinere woning

Vanwege leeftijd / gezondheid
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Tabel 7: Zijn er voldoende mogelijkheden om te verhuizen in Nieuwe Wetering? (Alleen verhuisgeneigden) – 

Nee, want:  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 
Figuur 3: Wat vindt u van de beschikbaarheid van onderstaande woningtypen in Nieuwe Wetering? (Alle 

respondenten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 8: Welke woningtypen, en voor wie, moeten er volgens u in Nieuwe Wetering worden gebouwd? 

 % 

Het volgende: … 68% 

Weet niet / geen mening 32% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 9: Welke woningtypen, en voor wie, moeten er volgens u in Nieuwe Wetering worden gebouwd? – Het 

volgende:  

 Aantal 

Starters 39 

Seniorenwoningen 22 

Woningen voor (jonge) gezinnen 18 

Nieuwe Wetering is vol / niet meer bouwen 9 

Appartementen voor ouderen 4 

Koopwoningen voor starters 3 

Woningen voor ouderen 2 

Eengezinswoningen 2 

Koopwoningen   2 

Rijtjeswoningen 2 

Appartementen voor starters 1 

Bejaardenhuis 1 

Sociale huur voor ouderen 1 

 Aantal 

Er zijn te weinig woningen voor ouderen 4 

De kavels zijn vaak te groot 1 

Er zijn te weinig starterswoningen 1 

Er is te weinig aanbod 1 

Beschikbaarheid woningtypen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koopwoningen voor starters

Bouwkavels voor starters

Bouwkavels voor gezinnen

Bouwkavels voor ouderen

Koopwoningen voor ouderen

Huurwoningen voor ouderen

Huurwoningen voor gezinnen

Huurwoningen voor starters

Koopwoningen voor gezinnen

Voldoende beschikbaar Onvoldoende beschikbaar Weet niet / geen mening
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 Aantal 

Sociale huur voor starters 1 

Bouwkavels voor ouderen 1 

Doorstromen 1 

Nieuwe woonwijk i.p.v. cultureel centrum 1 

Alles moet gebouwd worden 1 

Inwoners van Kaag en Braassem 1 

Kleine woningen 1 

Mooie woningen 1 

Complex voor jongeren en ouderen 1 

Vrije sector woningen 1 

Vrijstaande woningen 1 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Figuur 4: Hieronder staat een aantal uitspraken. Kunt u bij elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hier mee 

eens of oneens bent? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 10: Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in Nieuwe Wetering?  

 % 

Ja 81% 

Nee 19% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 11: Bent u in het afgelopen jaar actief geweest om de leefbaarheid in Nieuwe Wetering te verbeteren? 

 % 

Ja 39% 

Nee 61% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

In Nieuwe Wetering kennen de mensen elkaar nauwelijks

In Nieuwe Wetering worden de wegen en voetpaden goed

onderhouden

In Nieuwe Wetering wordt het openbaar groen goed onderhouden

Ik heb veel contact met andere inwoners van Nieuwe Wetering

Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in Nieuwe

Wetering

Nieuwe Wetering is een gezellig dorp waar veel saamhorigheid is

In Nieuwe Wetering is het buiten goed verlicht

Ik voel me thuis bij de mensen die in Nieuwe Wetering wonen

De mensen gaan in Nieuwe Wetering op een prettige manier met

elkaar om

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet / geen mening
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Tabel 12: Heeft u in het afgelopen jaar één of meerdere van onderstaande activiteiten (mede)georganiseerd / 

opgezet?* 

 % 

Ja, een dorpsfeest (bijv. Zomerspelen) 5% 

Ja, samen opvangen van kinderen door ouders uit het 

dorp 4% 

Ja, verwelkomen van nieuwe bewoners 1% 

Ja, de actie “Prik je dorp schoon” 3% 

Ja, iets anders, namelijk: … 18% 

Nee, niets 71% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 13: Heeft u in het afgelopen jaar één of meerdere van onderstaande activiteiten (mede)georganiseerd / 

opgezet? - Ja, iets anders, namelijk:  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 14: En heeft u in het afgelopen jaar deelgenomen aan één of meerdere van deze activiteiten?* 

 % 

Ja, aan een dorpsfeest (bijv. Zomerspelen) 21% 

Ja, aan het samen opvangen van kinderen door ouders 

uit het dorp 7% 

Ja, aan het verwelkomen van nieuwe bewoners 4% 

Ja, aan de actie “Prik je dorp schoon” 7% 

Ja, aan iets anders, namelijk: … 20% 

Nee, ik heb nergens aan deelgenomen 58% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 15: En heeft u in het afgelopen jaar deelgenomen aan één of meerdere van deze activiteiten? - Ja, aan 

iets anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 Aantal 

Behoud / onderhoud van de Meerbrug 6 

Activiteiten voor een vereniging / club 6 

Opruimen / opknappen van de omgeving 4 

Activiteiten op school 3 

Dorpsraad 3 

Actief in de ouderraad van school 2 

Bestuursactiviteiten 2 

Buurtbarbecue 1 

 Aantal 

Activiteiten van een vereniging / club 15 

Activiteiten op school 6 

Opruimen / opknappen van de omgeving 3 

Dorpsraad 3 

Sinterklaasintocht 3 

Behoud / onderhoud van de Meerbrug 2 

Buurtbarbecue 1 
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Tabel 16: Mist u in Nieuwe Wetering een bepaalde activiteit, die u zou willen organiseren of waaraan u zou 

willen deelnemen?* 

 % 

Ja, ik zou het volgende willen (mede)organiseren: …   4% 

Ja, ik zou aan het volgende willen deelnemen: …  9% 

Nee, ik mis niets 88% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 17: Mist u in Nieuwe Wetering een bepaalde activiteit, die u zou willen organiseren of waaraan u zou 

willen deelnemen? - Ja, ik zou het volgende willen (mede)organiseren: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 18: Mist u in Nieuwe Wetering een bepaalde activiteit, die u zou willen organiseren of waaraan u zou 

willen deelnemen? - Ja, ik zou aan het volgende willen deelnemen: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 19: Rapportcijfers Wonen 

 Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor uw woning, 

wat zou dan het cijfer zijn?  7.8 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor het wonen 

in Nieuwe Wetering, wat zou dan het cijfer zijn? 7.4 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Iets voor ouderen 1 

Filmhuis 1 

Gekostumeerd voetbal, net als vroeger met 

Koninginnedag 1 

Meer contact met ouderen en jongeren 1 

Voor het behoud van het Cultureel Centrum 1 

Iets voor kinderen 1 

 Aantal 

Braderie, rommelmarkt, e.d. 2 

Voor het behoud van het Cultureel Centrum 2 

Wandel- of fietstochten 2 

Activiteiten voor jonge kinderen 1 

Cursus yoga 1 

Gekostumeerd voetbal 1 

Vernieuwende activiteiten (een keer iets anders) 1 

Lampionnenoptocht 1 

Line dance 1 

Straatbarbecue 1 
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Veiligheid 

Figuur 5: Hieronder staat een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in Nieuwe Wetering kunnen 
voorkomen. Kunt u voor elk voorval aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomt in uw dorp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Figuur 6: Hieronder staat een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in Nieuwe Wetering kunnen 

voorkomen. Kunt u voor elk voorval aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomt in uw dorp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Parkeer)overlast door vrachtwagens

Parkeeroverlast rond autobedrijven

Overige parkeeroverlast

Agressief verkeersgedrag

Rommel op straat

Te hard rijden door vrachtwagens

Inbraak in woningen

Geluidsoverlast door verkeer

Te hard rijden door bromfietsen

(Geluids)overlast door HSL

Geluidsoverlast door vliegtuigen

Hondenpoep

Slecht begaanbare (gladde) fietspaden in de winter

Te hard rijden door auto's

Paardenpoep

Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet / geen mening

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mensen die op straat worden lastig gevallen

Vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen

Geweldsdelicten

Bedreiging

Dronken mensen op straat

Jeugdcriminaliteit

Autodiefstal

Overlast door omwonenden

Beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal vanaf auto’s

Fietsendiefstal

Diefstal uit auto's

Overlast  van groepen jongeren

Stankoverlast

Bekladding van muren en gebouwen

Vernieling van straatmeubilair

Andere vormen van geluidsoverlast

Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet / geen mening
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Tabel 20: Hieronder staat een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in Nieuwe Wetering kunnen 

voorkomen. Kunt u voor elk voorval aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomt in uw dorp? – Iets anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Figuur 7: Wat zijn volgens u de twee belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering, die met voorrang moeten 

worden aangepakt? Kies a.u.b. bij probleem 1 het belangrijkste probleem en bij probleem 2 het op-
één-na-belangrijkste probleem 

Belangrijkste probleem

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Weet niet / geen mening
Geen enkele

Fietsendiefstal
Bedreiging

Parkeeroverlast rond autobedrijven

Diefstal uit auto's
Inbraak in woningen

Andere vormen van geluidsoverlast
Beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal vanaf auto’s

Agressief verkeersgedrag

Geluidsoverlast door vliegtuigen
Te hard rijden door bromfietsen

Overige parkeeroverlast
Rommel op straat

Toename van het aantal HSL-treinen

Anders
Overlast van groepen jongeren

Slecht begaanbare (gladde) fietspaden in de winter
Toename van de snelheid van HSL-treinen

Geluidsoverlast door verkeer

Te hard rijden door vrachtwagens
Hondenpoep

Te hard rijden door auto's
Paardenpoep

(Geluids)overlast door HSL

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Hangjongeren in de tunnels 4 

Trillingen van de HSL 3 

Brom- en snorfietsen op het fietspad / Voorweg 2 

Groepen wielrenners in het weekend 2 

Bedrijfsoverlast 1 

Burenruzies 1 

Vernieling van fietsen in de rijwielstalling 1 

Geluidsoverlast door maai- / zaagmachines 1 

Vuilnis lang laten staan 1 

Levensgevaarlijke buurtbus 1 

Geluidsoverlast door de lokale fanfare (‘s zomers, buiten) 1 

Overlast door motorfietsen 1 

Parkeeroverlast op de Achterweg 1 

Vuurwerkoverlast (te vroeg afsteken) 1 

Verkeershinderende maatregelen 1 

Vliegen in zomer / najaar 1 
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Figuur 8: Wat zijn volgens u de twee belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering, die met voorrang moeten 
worden aangepakt? Kies a.u.b. bij probleem 1 het belangrijkste probleem en bij probleem 2 het op-
één-na-belangrijkste probleem 

Op-één-na-belangrijkste probleem

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Geen enkele
Beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal

Vernieling van straatmeubilair
Andere vormen van geluidsoverlast

(Parkeer)overlast door vrachtwagens
Jeugdcriminaliteit
Rommel op straat

Overlast door omwonenden
Agressief verkeersgedrag

Geluidsoverlast door verkeer
Overige parkeeroverlast

Anders
Geluidsoverlast door vliegtuigen
Te hard rijden door bromfietsen

Inbraak in woningen
Te hard rijden door vrachtwagens

Parkeeroverlast rond autobedrijven
Toename van het aantal HSL-treinen

Hondenpoep
Toename van de snelheid van HSL-treinen

Fietsendiefstal
Paardenpoep

Slecht begaanbare (gladde) fietspaden in de winter
(Geluids)overlast door HSL

Te hard rijden door auto's

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 
Tabel 21: Wat zijn volgens u de twee belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering, die met voorrang moeten 

worden aangepakt? Kies a.u.b. bij probleem 1 het belangrijkste probleem en bij probleem 2 het op-
één-na-belangrijkste probleem – Iets anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 22: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken / straten waar u de verkeerssituatie gevaarlijk vindt? 

 % 

Ja, namelijk: … 74% 

Nee 26% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

Beperking van het uitzicht 2 

Te weinig (betaalbare) huizen 2 

Verkeershinderende maatregelen 2 

De brug is te laag 1 

Overlast door motorfietsen 1 

Leerlingenaantal basisschool 1 

Slechte straatverlichting 1 
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Tabel 23: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken / straten waar u de verkeerssituatie gevaarlijk vindt? – Ja, namelijk 
(1)  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 24: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken / straten waar u de verkeerssituatie gevaarlijk vindt? – Ja, namelijk 

(2)  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 Aantal 

Bottonde 28 

Achterweg 22 

Bocht bij manege 12 

Bij de brug 8 

(Bocht) Noordveenweg 6 

Voorweg 6 

De rotonde 3 

(Einde van) fietspad / brug 3 

Bij de school 2 

Bij eigen uitrit 2 

Fietsers 2 

Tunnels 2 

Polderwegen 2 

Bovenweg 1 

B&N Autobedrijf 1 

Begin van het dorp 1 

Drempels 1 

Stoep van de achterweg 1 

Bocht richting de brug 1 

Molendijk 1 

Molenweg 1 

Splitsing 1 

 Aantal 

Achterweg 15 

Fietsbrug 7 

De brug 6 

Noordveenbrug 2 

Bocht bij manege  2 

Bottonde 2 

Ringvaart 2 

Poldergat 2 

Fietsverkeer 2 

Voorweg 2 

Bocht bij Straathof 1 

Noordveenweg 1 

Molenweg 1 

Oversteekplaats Regenboogweg 1 

Eigen uitrit 1 

Versmallingen / hobbels 1 

Voorrangsregeling 1 

Palen bij Meerbrug 1 
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Tabel 25: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken / straten waar u de verkeerssituatie gevaarlijk vindt? – Ja, namelijk 

(3)  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 26: Voelt u zich veilig in Nieuwe Wetering? 

 % 

Ja 96% 

Nee, vooral ’s ochtends en / of ’s nachts onveilig 4% 

Nee, de gehele dag onveilig 0% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 27: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken waar u zich onveilig voelt? 

 % 

Ja, namelijk: … 43% 

Nee 57% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 28: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken waar u zich onveilig voelt? – Ja, namelijk (1) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 

 Aantal 

Bij school 3 

Achterweg 3 

Bottonde 3 

Fietspad 2 

Versmalling Noordveenweg 2 

Dijk 1 

Eerste bocht vanaf Roelofarendsveen 1 

Struiken in afdalingsbocht 1 

Viaduct 1 

Noorderweg 1 

Palen bij de Meerbrug 1 

Parkerende vrachtauto’s langs Achterweg 1 

Fietsers 1 

 Aantal 

Tunnels ('s nachts) 23 

Fietstunnels 10 

Viaducten 10 

Aquaduct ('s nachts) 3 

Achterweg ('s nachts) 2 

Bij brug  2 

(Donkere) plekken achteraf 2 

Fietspad langs de ringvaart (donker) 2 

‘s Nachts in eigen huis 1 

Het eerste stuk van het bos 1 

Fietsbrug 1 

Molendijk 1 

Pad langs de HSL 1 
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Tabel 29: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken waar u zich onveilig voelt? – Ja, namelijk (2) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 30: Zijn er in Nieuwe Wetering plekken waar u zich onveilig voelt? – Ja, namelijk (3) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 31: Rapportcijfer Veiligheid 

  Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de 

veiligheid in Nieuwe Wetering, wat zou dan het cijfer zijn? 7.0 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

Verenigingsleven 

Tabel 32: Bent u lid van een vereniging? 

 % 

Ja, van één vereniging 22% 

Ja, van twee of meer verenigingen 47% 

Nee, geen lid 31% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 33: Waar is / zijn deze vereniging(en) gevestigd? (Alleen indien verenigingslid)* 

 % 

In Nieuwe Wetering 78% 

In een ander dorp binnen de gemeente Kaag en 

Braassem 50% 

In een andere gemeente 15% 

Verder weg 3% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Fietstunnel 2 

Tunnels 2 

Viaduct 2 

Alleenstaand huis 1 

Aquaduct 1 

Bushalte Ripselaan 1 

Dijkringvaart 1 

Fietsbrug 1 

('s avonds) in de polder 1 

Noordveenweg naar de Voorweg 1 

Oostveenweg 1 

 Aantal 

Bij brug 1 

Uitvalsweg van Roelofarendsveen naar Nieuwe Wetering 1 

Op de fiets 1 

Molendijk 1 
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Tabel 34: Is het voor u een probleem dat uw vereniging(en) niet in Nieuwe Wetering gevestigd is / zijn? Zo ja, 

waarom? (Alleen indien verenigingslid) 

 % 

Ja, omdat: … 6% 

Nee, geen probleem 63% 

N.v.t.; mijn vereniging(en) zit(ten) in Nieuwe Wetering 31% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 35: Is het voor u een probleem dat uw vereniging(en) niet in Nieuwe Wetering gevestigd is / zijn? Zo ja, 

waarom? (Alleen indien verenigingslid) – Ja, omdat: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 36: Mist u in het huidige verenigingsaanbod van Nieuwe Wetering een bepaalde (soort) vereniging? (Alle 

respondenten) 

 % 

Ja, namelijk: … 7% 

Nee, ik mis niets 93% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 37: Mist u in het huidige verenigingsaanbod van Nieuwe Wetering een bepaalde (soort) vereniging? – Ja, 

namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 38: Is het verenigingsleven in Nieuwe Wetering de laatste vijf jaar voor- of achteruit gegaan? 

 % 

Vooruit gegaan 9% 

Vooruit noch achteruit gegaan 31% 

Achteruit gegaan 16% 

Weet niet / geen mening 43% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Het centrum te duur is 1 

De fietsroute naar Roelofarendsveen onveilig is 

(Westeinde) 1 

Je ’s avonds altijd met de auto moet gaan 1 

Jonge kinderen voor hun sport niet terecht kunnen in 

Nieuwe Wetering 1 

Bij slecht weer 1 

De route binnen Nieuwe Wetering niet veilig is voor jonge 

kinderen 1 

 Aantal 

Loopvereniging 2 

Sportclub 2 

Gymnastiekvereniging 2 

Beleggingsclub 1 

Voetbalvereniging 1 

Tafeltennisvereniging 1 

Uitgaansdag voor ouderen 1 

Vereniging voor kinderen (ballet, knutselen) 1 
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Tabel 39: Rapportcijfer Verenigingsleven 

 Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor het 

verenigingsleven in Nieuwe Wetering, wat zou dan het 

cijfer zijn? 6.6 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 40: Helpt of verzorgt u minstens eenmaal per week iemand in uw omgeving, in verband met ouderdom, 

ziekte of aandoening van die persoon? 

 % 

Ja 24% 

Nee 76% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 41: Bent u actief als vrijwilliger?* 

 % 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor een vereniging of 

club 27% 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor een school 15% 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor een kerk 10% 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor het Cultureel 

Centrum 4% 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor ouderen 

(ouderenwerk) 7% 

Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor de voedselbank 1% 

Ja, anders, namelijk: … 12% 

Nee, niet actief als vrijwilliger 48% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 42: Bent u actief als vrijwilliger? - Ja, anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 43: Hierna volgt een uitspraak. Kunt u aangeven in hoeverre u het hier mee eens of oneens bent? 

Uitspraak: Ik spreek andere mensen uit Nieuwe Wetering aan op hun gedrag 

 % 

Helemaal mee eens 4% 

Mee eens 26% 

Neutraal 40% 

Mee oneens 16% 

Helemaal mee oneens 4% 

Weet niet / geen mening 10% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 Aantal 

Helpen / verzorgen van een (zieke) bekende 5 

Collecteren 2 

Vrijwilligerswerk voor een goed doel 2 

Oppassen 2 

Vrijwilligerswerk buiten Nieuwe Wetering 1 

Hutten bouwen 1 

Vrijwilligerswerk in de politiek 1 

Lidmaatschap van de dorpsraad 1 

Vrijwilligerswerk voor een lokale omroep 1 
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Voorzieningen 

Tabel 44: Vindt u dat er voldoende speelgelegenheid voor jonge kinderen (tot 12 jaar) is in Nieuwe Wetering? 

 % 

Ja, voldoende 36% 

Nee, onvoldoende 37% 

Weet niet / geen mening 26% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 45: Vindt u dat er voldoende speelvoorzieningen voor de jeugd (12 tot en met 15 jaar) zijn in Nieuwe 

Wetering? 

 % 

Ja, voldoende 12% 

Nee, onvoldoende 54% 

Weet niet / geen mening 34% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 46: Vindt u dat er voldoende ruimte en voorzieningen voor jongeren (vanaf 16 jaar) zijn in Nieuwe 

Wetering? 

 % 

Ja, voldoende 8% 

Nee, onvoldoende 58% 

Weet niet / geen mening 34% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 47: Welke voorzieningen in Nieuwe Wetering vindt u het meest belangrijk? 

 % 

Belangrijkste voorzieningen: … 61% 

Weet niet / geen mening 39% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
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Tabel 48: Welke voorzieningen in Nieuwe Wetering vindt u het meest belangrijk? – Belangrijkste voorziening:   

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 
Tabel 49: Welke voorzieningen in Nieuwe Wetering vindt u het meest belangrijk? – Op-één-na-belangrijkste 

voorziening:   

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 

 Aantal 

Basisschool de Meerpaal 20 

Cultureel Centrum 15 

Speeltuin / -voorzieningen 14 

Rijdende buurtsuper 5 

Voorzieningen voor jongeren 5 

OV (buslijn / buurtbus) 4 

Groen 3 

Bejaardengebouw / -woningen 2 

Bereikbaarheid 2 

Brug 2 

Voetbalveld / trapveldje 2 

Aanlegplaats voor de boot 1 

Bomen aan de Achterweg 1 

Dorpsbelangen handhaven 1 

Er zijn geen voorzieningen 1 

Geluidswal doortrekken bij HSL t.h.v. aquaduct 1 

Handhavend toezicht op het naleven van verordeningen 1 

Huizen voor alle doelgroepen 1 

Onvoldoende parkeergelegenheid 1 

Ruimte 1 

 Aantal 

Cultureel Centrum 14 

Speeltuin / -voorzieningen 7 

Voorzieningen voor jongeren 5 

Rijdende buurtsuper 4 

Basisschool de Meerpaal 3 

Groen 3 

Voetbalveld / trapveldje 3 

Verenigingsleven 3 

OV (buslijn / buurtbus) 2 

Bedrijven (werkgelegenheid) 1 

Biljartavonden voor jeugd 1 

Bomen plaatsen tegen geluid van HSL en A4 1 

Gladheid bestrijding Voorweg 1 

Starterswoningen 1 

Kroeg 1 

Ruimte 1 

Skatebaan 1 

Trottoir verbetering 1 

Veen- en tuinbouwbedrijven 1 

Brug 1 
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Tabel 50: Welke voorzieningen in Nieuwe Wetering vindt u het meest belangrijk? – Op-twee-na-belangrijkste 
voorziening:   

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

Tabel 51: Mist u bepaalde voorzieningen, die niet in Nieuwe Wetering aanwezig zijn? 

 % 

Ja, namelijk: … 34% 

Nee, ik mis niets 66% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 52: Mist u bepaalde voorzieningen, die niet in Nieuwe Wetering aanwezig zijn? – Ja, namelijk (1) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

Rijdende buurtsuper 5 

Verenigingen 4 

Basisschool de Meerpaal 3 

Cultureel Centrum 3 

Groen 3 

Speeltuin / -voorzieningen 2 

Voorzieningen voor jongeren 2 

Water / zwemmogelijkheden 2 

Dorpsgevoel 1 

Filmavond in Centrum voor jeugd 1 

Garages 1 

Goede straatverlichting 1 

Brug 1 

Melkboer 1 

Bereikbaarheid 1 

Vrij toegankelijke voetpaden zonder fout geparkeerde 

auto's 1 

Postkantoor 1 

Recreatie 1 

OV (buslijn / buurtbus) 1 

 Aantal 

(Buurt)winkel(s) 24 

Zorgvoorzieningen 3 

Plek voor jongeren 3 

Horecagelegenheid 2 

Bank / pinautomaat 2 

Speelvoorzieningen voor kinderen 2 

Bakker 1 

Bejaardenhuis 1 

Bomen aan de Achterweg 1 

Dorpskern 1 

AED 1 

Honden uitlaatplaatsen 1 

Huizen 1 

OV richting Leimuiden en Schiphol 1 

Passende groenstrook 1 

Zwemplek in de ringvaart 1 
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Tabel 53: Mist u bepaalde voorzieningen, die niet in Nieuwe Wetering aanwezig zijn? – Ja, namelijk (2) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

Tabel 54: Mist u bepaalde voorzieningen, die niet in Nieuwe Wetering aanwezig zijn? – Ja, namelijk (3) 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

Tabel 55: Wat vindt u van het aanbod van het openbaar vervoer in Nieuwe Wetering? 

 % 

Zeer goed 1% 

Goed 26% 

Neutraal 30% 

Slecht 20% 

Zeer slecht 10% 

Weet niet / geen mening 12% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 
Tabel 56: Is het voorzieningenniveau in Nieuwe Wetering de laatste vijf jaar voor- of achteruit gegaan? 

 % 

Vooruit gegaan 4% 

Vooruit noch achteruit gegaan 42% 

Achteruit gegaan 15% 

Weet niet / geen mening 39% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

Tabel 57: Rapportcijfer Voorzieningenniveau 

 Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor het 

voorzieningenniveau in Nieuwe Wetering, wat zou dan 

het cijfer zijn? 5.6 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

(Buurt)winkel(s) 3 

Bank / pinautomaat 2 

Postkantoor 2 

Snackbar 2 

Zwemplek in de ringvaart 2 

Avondwinkel 1 

Bakker 1 

Horecagelegenheid 1 

Poepzakjes met prullenbakken 1 

 Aantal 

Extra brievenbus 1 

Loopvereniging 1 

OV 1 

Speeltuin 1 
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Wonen, welzijn, zorg 

Tabel 58: Wilt u, wanneer u zorgbehoevend zou worden, in uw huidige woning blijven wonen? (Alleen 55-plus 
huishoudens) 

 % 

Ja 54% 

Nee, dan wil ik verhuizen naar een andere woning in 

Nieuwe Wetering 8% 

Nee, dan wil ik verhuizen naar een andere woning elders, 

namelijk: … 29% 

Weet niet 8% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 59: Wilt u, wanneer u zorgbehoevend zou worden, in uw huidige woning blijven wonen? (Alleen 55-plus 

huishoudens) - Nee, dan wil ik verhuizen naar een andere woning elders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 60: Denkt u ook dat u in uw huidige woning kunt blijven wonen, wanneer u zorgbehoevend zou worden? 

(Alleen 55-plus huishoudens) 

 % 

Ja 7% 

Ja, met aanpassingen in de woning 14% 

Ja, met gebruik van zorgdiensten 0% 

Ja, met aanpassingen in de woning en met gebruik van 

zorgdiensten 39% 

Nee, dan zal ik verhuizen naar een andere woning in 

Nieuwe Wetering 5% 

Nee, dan zal ik verhuizen naar een andere woning elders, 

namelijk: … 24% 

Weet niet 12% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 61: Denkt u ook dat u in uw huidige woning kunt blijven wonen, wanneer u zorgbehoevend zou worden? 

(Alleen 55-plus huishoudens) - Nee, dan zal ik verhuizen naar een andere woning elders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 

 Aantal 

Roelofarendsveen 8 

Oude Wetering 3 

Onbekend 3 

Kleinere woning 2 

Aanleunwoning 1 

Den Haag 1 

Seniorenflat 1 

 Aantal 

Roelofarendsveen 7 

Onbekend 3 

Kleinere woning 2 

Oude Wetering 1 

Aanleunwoning 1 

Gelijkvloerse woning 1 

Binnen de gemeente Kaag en Braassem 1 
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Figuur 9: Van welke onderstaande voorzieningen, zorgdiensten of aanpassingen maakt u momenteel gebruik of 

wilt u in de toekomst gebruik gaan maken? (Alleen 55-plus huishoudens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 62: Van welke onderstaande voorzieningen, zorgdiensten of aanpassingen maakt u momenteel gebruik of 

wilt u in de toekomst gebruik gaan maken? (Alleen 55-plus huishoudens) - Iets anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

Belangenbehartiging 

Tabel 63: Vindt u dat de gemeente Kaag en Braassem de belangen van Nieuwe Wetering voldoende behartigt? 
(Alle respondenten) 

 % 

Ja, voldoende 18% 

Nee, onvoldoende 60% 

Weet niet / geen mening 22% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 64: Op welke gebieden zou de gemeente de belangen van Nieuwe Wetering beter moeten behartigen? 

(Alleen indien belangenbehartiging door gemeente onvoldoende, of geen mening)* 

 % 

Verkeersveiligheid 54% 

Woningbouw 34% 

Welzijnsvoorzieningen 22% 

Speel- en groenvoorzieningen 42% 

De HSL 48% 

Anders, namelijk: … 23% 

Weet niet  13% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Lift 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maaltijdvoorziening

Klussendienst

Boodschappendienst

Persoonsalarmering

Specifiek ouderenvervoer

Aanpassingen aan de woning

Activiteiten voor ouderen

Huishoudelijke hulp

Thuiszorg / zorg aan huis

Daar maak ik al gebruik van Daar ga ik in de toekomst gebruik van maken Daar zal ik geen gebruik van maken Weet niet / geen mening
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Tabel 65: Op welke gebieden zou de gemeente de belangen van Nieuwe Wetering beter moeten behartigen? 

(Alleen indien belangenbehartiging door gemeente onvoldoende, of geen mening) - Anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 66: Vindt u dat de dorpsraad de belangen van Nieuwe Wetering voldoende behartigt?  

 % 

Ja, voldoende 79% 

Nee, onvoldoende 6% 

Weet niet / geen mening 15% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 67: Op welke gebieden zou de dorpsraad de belangen van Nieuwe Wetering beter moeten behartigen? 

(Alleen indien belangenbehartiging door dorpsraad onvoldoende, of geen mening)* 

 % 

Verkeersveiligheid 21% 

Woningbouw 28% 

Welzijnsvoorzieningen 21% 

Speel- en groenvoorzieningen 24% 

De HSL 17% 

Anders, namelijk: … 21% 

Weet niet  45% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 68: Op welke gebieden zou de dorpsraad de belangen van Nieuwe Wetering beter moeten behartigen? 

(Alleen indien belangenbehartiging door dorpsraad onvoldoende, of geen mening) - Anders, namelijk: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 Aantal 

De Meerbrug 8 

Aanpak van de riolering 2 

Bereikbaarheid van het dorp 2 

Afsluiting openbaar terrein / weg in privébezit 1 

Andere route voor vrachtwagens 1 

Beter onderhoud van wegen 1 

Bereikbaarheid en verdere ontwikkeling van het derde 

tuinbouwgebied 1 

Aanpak van de Achterweg 1 

Verbod voor scooters en bromfietsen op de Voorweg 1 

Handhaving verordeningen (alle vormen van 

geluidsoverlast) 1 

Cultureel Centrum in de dorpskern houden  1 

Hoogspanningsmasten 1 

Leefbaarheid 1 

Overlast / schade door verkeersdrempels 1 

Parkeervoorzieningen 1 

Schoner viaduct 1 

Vliegtuiglawaai en geluidsoverlast door de A4 1 

 Aantal 

Behoud van de brug  2 

Niets meer bouwen in de polder 1 

Drempels in de Achterweg 1 

Duidelijkheid 1 

Bereikbaarheid van het dorp 1 

Hoofdriolering 1 

Vliegtuiglawaai en geluidsoverlast door de A4 1 
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Figuur 10: Hieronder staat een aantal mogelijkheden om mee te denken / praten over belangrijke zaken in 

Nieuwe Wetering. Kunt u bij elke mogelijkheid aangeven welk antwoord het meest op u van 
toepassing is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 69: Hieronder staat een aantal mogelijkheden om mee te denken / praten over belangrijke zaken in 

Nieuwe Wetering. Kunt u bij elke mogelijkheid aangeven welk antwoord het meest op u van 
toepassing is? – Iets anders, namelijk:  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 
Tabel 70: Rapportcijfer Belangenbehartiging 

 Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de mate 

waarin de belangen van Nieuwe Wetering worden 

behartigd, wat zou dan het cijfer zijn? 6.8 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

Identiteit dorp 

Tabel 71: Welk gebouw of welke plek vindt u het meest kenmerkend voor Nieuwe Wetering? 

 % 

Gebouw / plek: … 75% 

Weet niet 25% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

Debatinggroep 1 

Digitale enquêtes 1 

Mailen 1 

Handhaving agrarisch gebied 1 

Mogelijkheid tot bezwaar voor het hele dorp 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Deelnemen aan hyve van De Meerpaal

Deelnemen aan hyve van Nieuwe Wetering

Deelnemen aan digitaal burgerforum / burgerpanel / jongerenpanel

van gemeente

Spreken op inloopavonden (themagericht)

Lidmaatschap van dorpsraad

Mogelijkheid tot inspraak en bezwaar

Mijn mening kenbaar maken aan lid van dorpsraad

Bezoeken van inloopavonden (themagericht)

Daar maak ik gebruik van Nog geen gebruik, zou dat wel willen Nog geen gebruik, zou dat ook niet willen Weet niet / geen mening
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Tabel 72: Welk gebouw of welke plek vindt u het meest kenmerkend voor Nieuwe Wetering? – Gebouw / plek: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 73: Voelt u zich sterk verbonden met Nieuwe Wetering? 

 % 

Ja, sterk verbonden 39% 

Ja, verbonden, maar niet sterk 49% 

Nee, geen band 10% 

Weet niet 2% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 74: Zou u kunnen aangeven of u zeer trots, nogal trots, een beetje trots of (helemaal) niet trots bent een 

inwoner van Nieuwe Wetering te zijn? 

 % 

Zeer trots 10% 

Nogal trots 27% 

Een beetje trots 41% 

(Helemaal) niet trots 11% 

Weet niet / geen mening 11% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 Aantal 

Cultureel Centrum 31 

Brug 14 

Voorweg 13 

Basisschool de Meerpaal 11 

Centrum 11 

Voormalige burgemeesterswoning sluis 8 

Boerderij Straathof 7 

Polder 4 

Dorpshuis 3 

Boerderij begin Voorweg 2 

Muzieklokaal 2 

Lintbebouwing langs Voor -en Achterweg 2 

Draaibrug 2 

Huis van Schoorl 2 

Parkeerplaats Regenboog 1 

Manege Hoogeboom 1 

Groen rond het fietspad 1 

Groen rond het fietspad 1 

De Lijkerpolder 1 

Herenhuis naast A4 HSL 1 

Het eerste stuk 1 

Fietspad van de Voorweg 1 

HSL 1 

Lelijke groene gebouw 1 

Eigen huis (Oud Alkemade prijs) 1 

Bos 1 

Van Ruiten 1 



- 47 - 

 
Tabel 75: Vindt u dat Nieuwe Wetering een eigen, herkenbare identiteit heeft?  

 % 

Ja 56% 

Nee 29% 

Weet niet / geen mening 15% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 76: Wat kan er gedaan worden om de identiteit van Nieuwe Wetering te behouden of te versterken?* 

 % 

Aandacht voor specifieke, plaatsgebonden tradities 23% 

Gemeentelijk beleid meer richten op belang / eigene van 

het dorp 34% 

Aandacht voor de historische achtergrond van het dorp 25% 

Behouden en versterken voorzieningen in het dorp 56% 

Iets anders, namelijk: … 11% 

Weet niet 23% 

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages tellen daarom op tot meer dan 100%. 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 77: Wat kan er gedaan worden om de identiteit van Nieuwe Wetering te behouden of te versterken? - Iets 

anders, namelijk:  

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 78: Rapportcijfer Identiteit dorp 

 Gemiddeld cijfer 

Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de identiteit 

van Nieuwe Wetering, wat zou dan het cijfer zijn? 6.4 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 79: Tot slot: wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering? 

 % 

Belangrijkste problemen: … 74% 

Weet niet / geen mening 26% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 
 

 

 

 

 Aantal 

Nieuwe Wetering groener maken 3 

Behoud van het Cultureel Centrum in het dorp 3 

Behoud van de Meerbrug 2 

Behoud van het polderlandschap  2 

Behoud van de school 2 

Nieuwe Wetering niet deels indelen bij Roelofarendsveen 1 

Realisatie van een Cultureel Centrum waarin ook 

cursussen en workshops kunnen worden gehouden 1 

Behoud van de verenigingen 1 

Meer woningbouw  1 

Behoud van de rijdende winkel 1 

Behoud van de rust en ruimte 1 

Rustige Achterweg (geen sluiproute) 1 
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Tabel 80: Tot slot: wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering? – Belangrijkste probleem: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 
 

 

 Aantal 

HSL 17 

Verkeer(sveiligheid) (rond 5 uur 's middags) 12 

Behoud Meerbrug 10 

Brug 10 

Achterweg (te snel rijdend verkeer) 7 

Geluidsoverlast A4 5 

Geluidsoverlast Schiphol 4 

Sluipverkeer 4 

Bottonde 3 

Cultureel Centrum verplaatsen 3 

(Betaalbare) huizenbouw (voor eigen inwoners) 2 

Drempels 2 

Fietspad Voorweg 2 

Te weinig woningen voor gezinnen, waardoor school 

gevaar loopt 2 

Paardenpoep 2 

Meer mogelijkheden voor kinderen 2 

Nieuwe bewoners worden niet geaccepteerd 2 

Aanwezigheid bedrijven die horen op industrieterrein 1 

Bereikbaarheid bedrijven 1 

Brug staat open 1 

Carpoolers op de parkeerplaats 1 

Langgerekte bebouwing 1 

Riolering 1 

Geen ruimte voor starterswoningen 1 

Gladde fietspaden in de winter 1 

Hondenpoep 1 

Huisvesting ouderen 1 

In stand houden school 1 

In stand houden verenigingen 1 

Wegen opknappen 1 

Onveilige viaducten 1 

Parkeerproblemen 1 

Slecht strooien Voorweg 1 

Sociale voorzieningen 1 

Stijgende inbraak en diefstal 1 

Vanuit tunnels is het mogelijk de snelweg op te gaan 1 

Ziekenhuis slecht bereikbaar 1 
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Tabel 81: Tot slot: wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering? – Op-één-na-
belangrijkste probleem: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

Verkeer(sveiligheid) 9 

Achterweg (te snel rijdend verkeer) 8 

HSL 8 

Cultureel Centrum verplaatsen 7 

Behoud Meerbrug 5 

Bottonde 4 

Sluipverkeer 4 

Drempels 4 

Geparkeerde auto’s op Achterweg 3 

Nieuwbouw 3 

Geluidoverlast A4 2 

Auto's op de Voorweg die er niet horen 2 

Behoud groenstrook Voorweg / A4 2 

Bereikbaarheid 2 

Sociale voorzieningen 2 

Geluidsoverlast  2 

Gladde fietspaden in de winter 2 

Ontbreken speeltoestellen kinderen 2 

Paardenpoep 2 

Auto's op trottoir 1 

Betaalbare woningen 1 

Huurwoningen zijn niet voor eigen inwoners 1 

Huisvesting ouderen 1 

In stand houden school 1 

Inbraak woningen 1 

Leefbaarheid rondom snelweg 1 

Jeugdcriminaliteit en vandalisme 1 

Onenigheid 1 

Paarden op de weg 1 

Overlast bromfietsen 1 

Slechte stoep 1 

Te weinig identiteit van het dorp 1 

Tunnels 1 

Verlichting manegebrug 1 

Zwak gemeentebestuur dat afstraalt op 

belangenbehartiging 1 
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Tabel 82: Tot slot: wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in Nieuwe Wetering? – Op-twee-na-
belangrijkste probleem: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 83: En wat zijn volgens u de belangrijkste sterke punten van Nieuwe Wetering? 

 % 

Belangrijkste sterke punten: … 70% 

Weet niet / geen mening 30% 

Totaal 100% 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 Aantal 

HSL 8 

Geparkeerde auto’s op Achterweg 5 

Paardenpoep 5 

Behoud Meerbrug 4 

In stand houden school 3 

Betaalbare woningen 3 

Achterweg (te snel rijdend verkeer) 3 

Hard rijdende vrachtauto's 3 

Verkeers(sveiligheid) 3 

Groen 2 

Drempels 2 

Sluipverkeer 2 

Wielrenners 2 

Bereikbaarheid huis 1 

Bottonde 1 

Geen bankjes om te zitten aan de Ringvaart 1 

Geen voorzieningen voor tieners 1 

Geen zorgvoorzieningen 1 

Geluidshinder A4 1 

(Jeugd onder de) tunnels 1 

Cultureel Centrum verplaatsen 1 

Onvoldoende speelvoorzieningen 1 

Polder 1 

Slechte straatverlichting 1 

Stankoverlast 1 

Vergrijzing 1 

Verhinderende maatregelingen 1 

Geluidshinder Schiphol 1 
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Tabel 84: En wat zijn volgens u de belangrijkste sterke punten van Nieuwe Wetering? – Belangrijkste sterke 
punt: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 
Tabel 85: En wat zijn volgens u de belangrijkste sterke punten van Nieuwe Wetering? – Op-één-na-

belangrijkste sterke punt: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 

 

 Aantal 

Landelijk wonen / ruimte en rust 27 

Dorpsgevoel / saamhorigheid 20 

Grote hoeveelheid aan verenigingen 13 

Mooie omgeving 8 

Dat er een school is 4 

Kleinschalig wonen 3 

Cultureel Centrum 2 

Dorpsraad 2 

Gezelligheid 2 

Het polderlandschap 2 

3 keer per week melkboer aan huis 1 

De ruimte 1 

Eigen karakter van het dorp 1 

Er wordt iets gedaan voor ouderen 1 

Géén! 1 

Goede fiets- en wandelroutes 1 

Wonen aan de Voorweg 1 

Karakter van de Voorweg 1 

Praten zodat de Meerbrug behouden blijft 1 

Veiligheid 1 

Weinig vrachtverkeer 1 

 

 Aantal 

Dorpsgevoel / saamhorigheid 16 

Bereikbaarheid 9 

Landelijk wonen / ruimte en rust 9 

Grote hoeveelheid aan verenigingen 8 

Dat er een school is 3 

Mooie omgeving 3 

Veilig (spelen voor kinderen) 3 

Brug ringvaart 2 

Cultureel Centrum 2 

Ringvaart 2 

Eigen karakter van het dorp 2 

Goed onderhoud van groen 2 

D.G.N. 1 

Voorweg 1 

Dorpsraad 1 

Kleinschalig wonen 1 

Leuke huizen 1 

Moet blijven bestaan 1 

Goede fiets- en wandelroutes 1 
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Tabel 86: En wat zijn volgens u de belangrijkste sterke punten van Nieuwe Wetering? – Op-twee-na-
belangrijkste sterke punt: 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Nieuwe Wetering, Companen (2010). 

 

 Aantal 

Grote hoeveelheid aan verenigingen 7 

Landelijk wonen / ruimte en rust 7 

Bereikbaarheid 5 

Dorpsgevoel / saamhorigheid   5 

Dat er een school is 3 

Mooie omgeving 2 

Cultureel Centrum 1 

Dorpsraad 1 

Goede fiets- en wandelroutes 1 

Winkels in Roelofarendsveen 1 

Veilig (spelen voor kinderen) 1 

Kleinschalig wonen 1 


