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Uit de gemeente … Voor onze partners!

Om jullie op de hoogte houden 
van wat er speelt binnen Kaag en 
Braassem, ontvangen jullie via 
deze weg onze periodieke 
nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrief gaan we in op 
de volgende onderwerpen:
1. Voorstellen nieuwe 

wethouders
2. Sportakkoord
3. Jeugdfonds sport en cultuur
4. Blauwe zone Kaag en 

Braassem

Hebben jullie leuke informatie 
voor de nieuwsbrief of zijn er 
mensen die de nieuwsbrief ook 
willen ontvangen? Geef dit dan 
door via cm@kaagenbraassem.nl.

De verkiezingen zijn al weer enkele maanden achter de 
rug. Er is een nieuwe raad aangesteld en een nieuw 
college benoemd. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe 
wethouders voor het sociale domein, Gerben van Duin en 
Nick van Egmond, zich kort voor.  

Een nieuw college betekent ook afscheid nemen van het 
vorige college. We hebben al eerder afscheid genomen 
van Floris Schoonderwoerd die afdelingsmanager 
Maatschappelijke ontwikkeling in Nieuwkoop is 
geworden en na de verkiezingen hebben we ook afscheid 
genomen van Petra van der Wereld, die zich de afgelopen 
jaren heeft ingezet voor gezondheid en de kwetsbare 
inwoners in onze gemeente. Petra, ook via deze weg 
bedankt!

In september/oktober volgt een nieuwsbrief over o.a. 
positieve gezondheid. We zullen u dan ook informeren 
over jeugdhulp en over ontwikkelingen binnen de Wmo 
(krapte op de arbeidsmarkt en problemen met leveringen 
van hulpmiddelen zoals scootmobielen).

Colofon
Deze nieuwsbrief is opgesteld door gemeente Kaag en Braassem in de maand augustus 2022.
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Het Sportakkoord Kaag en Braassem draait 
weer volop. Doel van het Sportakkoord is om 
meer mensen aan het bewegen te krijgen 
door o.a. verenigingen te versterken en aan 
elkaar te verbinden. Het Sportakkoord is van 
de verenigingen zelf: zij bepalen de doelen en 
de acties. De Driemaster is trekker van het 
Sportakkoord en heeft in de afgelopen 
periode weer diverse plannen en ideeën 
verzameld. Zo gaan de ijsclubs binnen Kaag 
en Braassem samenwerken met elkaar en met 
scholen om kinderen kennis te laten maken 
met schaatsen. Voor volwassenen met een 
krappe beurs komt er budget beschikbaar 
zodat zij kunnen meedoen en kunnen sporten 
bij een vereniging. Als u of uw organisatie ook 
nog goede ideeën heeft om bij te dragen aan 
een sportieve gemeente dan kunt u contact 
opnemen met Paul Wiewel van De Driemaster. 

Sportakkoord: kom in beweging!

In 2021 hebben 124 kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen in onze gemeente 
kunnen sporten,  zwemles kunnen volgen of 
mee kunnen doen aan culturele activiteiten 
dankzij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit 
zijn meer kinderen dan in 2020 (117 
kinderen) en is bijna 40% van alle kinderen 
die in Kaag en Braassem in armoede 
opgroeien. 

Gezinnen kunnen een beroep doen via 
intermediairs, zoals De Driemaster, GO! voor 
jeugd, Tom in de buurt en het onderwijs. 
Voor 2022 hopen we op een bereik van meer 
dan 40%!

Groter bereik Jeugdfonds sport 
en cultuur in 2021

Blue Zone Kaag en Braassem

Heeft u wel eens gehoord van blue zones? 
Blue zones zijn gebieden op de wereld waar 
mensen langer leven en gezond ouder 
worden door o.a. gezond te leven, sociaal 
betrokken en actief te zijn. Een groep 
betrokken inwoners van Kaag en Braassem wil 
van onze gemeente ook zo’n blue zone, of 
blauwe zone, maken. Daarom hebben zij in 
februari 2022 de stichting Blauwe Zone Kaag 
en Braassem opgericht. Doel van deze 
stichting is om initiatieven op te starten, te 
versnellen en te verbinden om zo met 
partners en gemeente samen te werken aan 
een gezonde leefomgeving! Wilt u meer 
weten? Kijk dan op hun website: 
www.blauwezonekaagenbraassem.nl.

Wat cijfers …
81% van de jeugdigen tot 18 jaar in onze 
gemeente sport wekelijks bij een club, 
vereniging of sportschool. Dit is  hoger dan 
het regionale gemiddelde van 78%. Van de 
volwassenen sport 53% wekelijks. Dit is gelijk 
aan het regionaal gemiddelde.
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Maak kennis met: Nick van 
Egmond

In de afgelopen vier jaar heb ik me als 
gemeenteraadslid ingezet op het mooier en 
beter maken van de leefomgeving in Kaag en 
Braassem en het verbeteren van de inspraak 
van onze inwoners op de leefomgeving. Na 
deze vier jaar wilde ik graag meer naar de 
uitvoerende kant in plaats van de 
controlerende rol van de gemeenteraad. Als 
wethouder kan ik dat nu doen. 

Ik heb o.a. recreatie en toerisme en 
participatie in mijn portefeuille. Maar ook 
onderwijs zit in mijn pakket. De komende 
periode zal ik daarom o.a. aan de slag gaan 
met de ontwikkeling van de IKC’s in onze 
gemeente. Er is al veel in gang gezet!! Ik ga 
daar graag mee verder.

Maak kennis met:
Gerben van Duin

Ik ben een spreekwoordelijke “oude rot in 
het vak”. Ik ben namelijk al zo’n 20 jaar 
wethouder. Eerst in Noordwijk, vervolgens in 
Nieuwkoop en sinds kort in Kaag en 
Braassem. 

Ik wil graag samen met de inwoners werken 
aan een prettige woonomgeving en aan een 
gezond en vitaal leven. Mijn hart ligt vooral 
bij sport, bij gezondheid en preventie. Het is 
dan ook niet vreemd dat deze onderwerpen 
in mijn portefeuille zitten. Naast deze 
onderwerpen ben ik ook verantwoordelijk 
voor jeugdzorg, werk en inkomen en Wmo. 
Om op al deze terreinen het beste voor 
onze inwoners te doen ga ik graag met hen 
én met u in gesprek!


