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Start jubileumjaar en stadhuis Nieuwpoort geopend! 
Op 18 maart was het groot feest in Nieuwpoort. In de vestingstad wapperde de Nieuwpoortse vlag of 
de Nederlandse driekleur aan de huizen en in de gracht dreven kleurrijke boeien. Willy de Zoete, 
gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Zuid-Holland, Rob van Muilekom, Gedeputeerde 
Cultuur en Erfgoed van de provincie Utrecht en burgemeester Theo Segers gaven het feestelijke 
startsein voor het landelijke jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie.  Vervolgens werd in het 
gerestaureerde stadhuis het nieuwe Museum Nieuwpoort over de Oude Hollandse Waterlinie 
feestelijk geopend door gedeputeerde Willy de Zoete en burgemeester Theo Segers. De aanwezigen 
genoten van de verhalen over de geschiedenis van het stadhuis in zijn relatie tot de Oude Hollandse 
Waterlinie.    

Verhalen komen tot leven  
Het stadhuis is nu, mede met subsidie van de provincie Zuid-Holland, gerenoveerd, verduurzaamd en 
beter toegankelijk gemaakt. Het museum heeft een eigentijdse uitstraling gekregen en de 
tentoonstellingszalen zijn opnieuw ingericht. Op de grote maquette in het museum van Nieuwpoort 
komt het verhaal tot leven en natuurlijk speurt de bezoeker in het museum naar het geheim van 
Nieuwpoort.  
 
Kom ook genieten van de verhalen van de Oude Hollandse Waterlinie! 
Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.museumnieuwpoort.nl    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beheer bomen vestingwallen 

De wallen van Nieuwpoort zijn mede door de beplante 
wallen van cultuurhistorische betekenis. De gemeente wil 
dat beeld ook voor toekomstige generaties bewaren. 
Omdat de afgelopen jaren er telkens bomen uitvielen en 
duidelijk werd dat er veel bomen ziek waren, moest er 
worden ingegrepen. De afgelopen tijd zijn we op de 
wallen druk bezig geweest met het rooien en aanplanten. 
In eerste instantie zijn de zieke essen verwijderd en de 
nieuwe notenbomen aangeplant op de Noordwestwal. Daarna zijn de bomen op de Noordoostwal 
geveld en dat bleek in veel gevallen niet overbodig. Veel bomen waren hol dan wel vermolmd aan de 
binnenzijde. Op de Noordwestwal zijn de nieuwe noten al geplant en is iedereen zeer tevreden met 
het resultaat.  

Wandelen op de wallen 
De gemeente heeft een beheerplan opgesteld voor de bomen op de 
vestingwallen om voor de komende decennia dit beschermde 
stadsgezicht in stand te houden. De uitvoering van dit plan is sterk 
vertraagd door o.a. het onderzoek van het waterschap naar de 
waterveiligheid en daarna een jaarrond vleermuizenonderzoek. Daarom 
besloot de gemeente de bewoners opnieuw te informeren. Vanwege de 
coronamaatregelen werd dat gedaan door met kleine groepjes te 
wandelen op 1 en 2 februari op de noordelijke wallen. Tijdens deze 
wandelingen werd uitleg gegeven en kon men vragen stellen. 

Daarbij is duidelijke uitleg gegeven over de essentaksterfte. Deze wordt 
veroorzaakt door een schimmel, waarbij de boom wordt geïnfecteerd 
via het blad. Als de aantasting doorzet groeit de schimmel via de 
bladsteel ook de bast en daarmee de boom in. Dit wordt zichtbaar door 
verdord blad, daarna aantasting van de kroon en steeds grotere delen 

van de boom sterven af.  Er bestaat geen behandeling om aangetaste bomen te genezen. Ter plekke 
werd aangewezen bij welke bomen dat is geconstateerd. Op de Noordoostwal werd bij de oude 
populieren uitleg gegeven over de gevaren. De bewoners ging het aan het hart, maar begrepen 
waarom ingrijpen noodzakelijk is.  

Tijdens de wandeling werd ook veel over andere werkzaamheden in Nieuwpoort en de aanpak van 
het stadhuis gesproken. Op ’t Hoofd werd toegelicht hoe de nieuwe situatie met veel extra 
parkeerplaatsen er uit gaat zien. Deze werkzaamheden vinden in een later stadium plaats.  

  



 

 

 

 

 

 

Voor de start van de rooiwerkzaamheden zijn er op diverse panden trillingsmeters aangebracht om 
de trillingen te monitoren die mede door de werkzaamheden kunnen ontstaan. Bij hoge pieken 
kunnen dan nadere afspraken met de uitvoerder gemaakt worden. Tijdens de uitvoering in Achter 
het Arsenaal, leek door de werkzaamheden een verzakking te zijn veroorzaakt. Maar het bleek om 
een breuk in de riolering te gaan, die gelukkig weer snel verholpen kon worden.   

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met Marlien van de Ven 
marlien.vandeven@jouwgemeente.nl of 06-45 65 40 59. 

 

Straatwerk kern Nieuwpoort 

Vanwege de feestelijkheden rond 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie liggen tot juli 2022 de 
werkzaamheden aan het straatwerk van de vesting stil. De planning voor de nieuwe fase wordt rond 
de zomermaanden bekend. De verwachting is dat het aannemersbedrijf rond oktober de 
werkzaamheden weer opstart. 

Op de hoogte blijven? 

Elianne van der Linden is omgevingsmanager namens het 
aannemersbedrijf van Breda op dit project. Elke 
maandagmiddag is zij vanaf 14:00 op locatie voor 
omgevingsvragen. Verder kunnen inwoners de voortgang 
volgen via de Omniom-app, te downloaden in zowel de 
Appstore of Google Playstore. In deze app publiceert de 
omgevingsmanager elke week nieuws en kan men zien 
wanneer in welke straat aan het werk gewerkt wordt.  

Op het werk kunt u verder altijd de uitvoerder Hennie Dappers aanspreken voor eventuele vragen of 
verzoeken, hij is dagelijks aanwezig.  

 
 

Herinrichting Woonleefhart en Hennepstraat Nieuwpoort  

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de vertraging van de herinrichting en ophoging van 
de Hennepstraat en het ophalen van de riolering en verzakkingen in het Woonleefhart. Om te bepalen 
hoe ernstig de verzakking van de riolering in het Woonleefhart daadwerkelijk is, zou een rioolinspectie 
worden uitgevoerd.   

  



 

 

 

 

 

 

Helaas bleek uit deze rioolinspectie dat de situatie van de riolering ernstiger is dan voorzien. Daarom 
onderzoekt een extern ingenieursbureau nu welke acties nodig zijn om de riolering weer op orde te 
brengen. Zolang de maatregelen die we moeten nemen niet bekend zijn, is het lastig een planning van 
werkzaamheden aan te geven. 

Oorspronkelijk was de planning om eerst de werkzaamheden aan het Woonleefhart uit te voeren en 
daarna te beginnen in de Hennepstraat. Nu het nog onduidelijk is wanneer er in het Woonleefhart kan 
worden gestart, bekijken we hoe we de werkzaamheden in de Hennepstraat eerder kunnen uitvoeren. 
Voor de brug tussen de Tiendweg en de Nieuwpoortseweg die wordt vervangen, is het definitieve 
ontwerp vastgesteld. Momenteel wordt het bouwkundig bestek geschreven. 

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Rob Voogt hennepstraat@molenlanden.nl  
of via ons algemene nummer 088 - 75 15 000. 

 

Ontwikkelingen Langerak-Zuid 
De gemeente bouwt door aan de nieuwe woonwijk 
Langerak-Zuid. De bouw van de woningen op de 
velden C2 en D is in volle gang. Daarnaast zijn we 
druk bezig met de voorbereidingen voor de 
volgende fase. Het uitwerkingsplan ligt hiervoor ter 
inzage. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Dit plan gaat over 69 woningen op de velden E, F, G 
en H.  
 

Aanleg brug en verbindingsweg  
Aan de oostzijde van de nieuwe wijk komt een brug waarmee de Wouter van Langherakelaan wordt 
doorgetrokken. De voorbereiding van de werkzaamheden met de aannemer zjn gestart. Binnenkort 
informeren we inwoners. De verwachting is dat de brug en de weg voor de zomer open kunnen.  

 
Daarnaast kregen we veel vragen over de busverbinding. Qbuzz heeft aangegeven dat ze de route over 
de Wouter van Langherakselaan willen gebruiken, maar niet eerder dan 2023. Mogelijk wordt dat zelfs 
later. We blijven hierover met Qbuzz en de provincie overleggen.   
 
Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met Janneke van Oversteeg 
janneke.vanoversteeg@jouwgemeente.nl l of via ons algemene nummer 088-75 15 000. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
TIP Nieuwpoort geopend! 
Op 15 april opende burgemeester Theo Segers het nieuwe Toeristisch 
Informatiepunt (TIP) Nieuwpoort. Hier helpen vrijwilligers met folders 
en andere informatie over Nieuwpoort en de regio de toeristen op weg. 
Ook zijn er in het TIP leuke Poortse cadeautjes te koop. 
TIP Nieuwpoort vindt u in de voormalige woonkamer van Stadsboerderij 
Vredebest, Binnenhaven 24. Geopend op maandag en zaterdag van 
10:00 tot 16:00 uur en op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13:00 tot 16:00 uur.  
Neemt u gerust eens een kijkje!   

 
 
 

Colofon Tekst en redactie, fotografie: gemeente Molenlanden, vakteam Communicatie, Buitenruimte en 
Projecten. 088 – 75 15 000.  
Meer informatie: projectenmolenlanden.nl - Klik op de kern Nieuwpoort.  
Bernardine Bolwijn, verbinder Nieuwpoort & Langerak verbindt initiatiefnemers aan elkaar en aan de gemeente, 
bevordert co-creatie en co-productie en draagt bij aan ervaring- en kennisdeling. Ook adviseert de verbinder over 
de aanpak van burger- en overheidsparticipatie. Email: bernardine.bolwijn@jouwgemeente.nl, telefoon: 06-12 02 
11 90. De klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak zet zich in voor de knelpunten en initiatieven op het gebied van 
de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp.  
E-mail: klankbordgroepnieuwrak@gmail.com Facebook: KBG- Nieuwpoort-Langerak.  
 
Aanmelden: Stuur een e-mail naar communicatie@jouwgemeente.nl.  


