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Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Werkgroep Zwembad uit 
de startblokken
Onlangs ging onder voorzitterschap van wethouder Wil Spaanderman 
de Werkgroep Zwembad van start. Doel: onderzoek verrichten naar 
de mogelijkheden om zwemgelegenheid voor Uitgeest te behouden. 
In goede sfeer werden de eerste afspraken gemaakt, onder meer 
voor een werkbezoek aan zwembad De Zien. Wethouder Wil Spaan-
derman: ‘Ik ben heel blij met de expertise in deze breed samenge-
stelde werkgroep. Een mooi voorbeeld van wat we tegenwoordig 
verstaan onder participatiesamenleving.’
Op de foto van links naar rechts: Jaap Twisk, Wim Baltus, Jan Ros, 
Mark Kievit, Linda van Eerden, Wil Spaanderman en Wim Groot. 

Regionale 
Mobiliteitsvisie IJmond
De colleges van B&W van de 
vier IJmondgemeenten hebben 
de definitieve versie van de Re-
gionale Mobiliteitsvisie IJmond 
vastgesteld. De visie bevat de 
gezamenlijke ambitie van de 
IJmondgemeenten, een analy-
se van huidige en toekomsti-
ge knelpunten en een lijst met 
maatregelen om deze knelpun-
ten op te lossen. De IJmond is 
een regio waar veel gebeurt, 
met veel ambities voor de toe-
komst, een regio die bereik-
baar moet blijven zodat econo-
mische groei mogelijk blijft. En 
waar iedereen kan wonen, wer-
ken en recreëren in een prettige 
omgeving.

Als woongebied voor zo’n 
160.000 mensen, als thuisbasis 
voor veel (grote) bedrijven en 
als bestemming voor een aan-
tal toeristische trekpleisters, is 
een goede bereikbaarheid en 
leefbaarheid cruciaal voor de 
IJmond. Om de IJmond ook in de 
toekomst bereikbaar te houden 
stelden de vier IJmondgemeen-
ten samen een Regionale Mobi-
liteitsvisie op. 
Bereikbaarheid en leefbaarheid 
stoppen niet bij de gemeente-
grens. Het is noodzakelijk om 
over de gemeentegrenzen heen 
samen te werken. In de IJmond 
zijn immers zowel knelpunten 
in de doorstroming voor het 
(vracht)autoverkeer, als proble-
men met geluidhinder en bar-
rièrewerking (bijvoorbeeld door 
het Noordzeekanaal). De door-
stromingsproblemen concen-
treren zich op de routes van en 
naar de Velsertunnel, de Velser-
traverse en bij grote drukte op 
de A9 ook op de N202. Deze 
knelpunten willen de IJmondge-
meenten aanpakken. 

De visie bevat een groot sca-
la aan maatregelen. Van relatief 
kleine maatregelen, zoals het 
verbeteren van (brom)fietspar-
keren, tot grotere maatregelen 
zoals een fietstunnel onder de 
Velsertraverse. Daarnaast zet de 
IJmond in op het verminderen 
van het aantal autobewegingen 
in de spits. Samen met Rijks-
waterstaat en provincie wordt 
de doorstroming op de hoofd-
wegen verbeterd door bijvoor-
beeld de verkeerslichten te kop-
pelen. In de visie staan oplos-
singen die de doorstroming van 
het verkeer verbeteren maar te-
gelijkertijd recht doen aan de 
belangen van milieu, leefbaar-
heid en veiligheid. 

De IJmondgemeenten werken 
aan een gezamenlijk plan voor 
de uitvoering en de financi-
en van de maatregelen. Er zal 
maximaal worden ingezet op 
het binnenhalen van subsidies. 
Daarvoor is de samenwerking 
tussen de IJmondgemeenten en 
het bedrijfsleven, via het pro-
gramma IJmond Bereikbaar, een 
belangrijke sleutel. Een geza-
menlijke aanvraag leverde eer-
der al de toekenning van Beter 
Benutten-subsidie op. De eerste 
maatregelen worden hiermee al 
uitgevoerd.

Nu de colleges de visie hebben 
vastgesteld, zullen in februari 
de gezamenlijke IJmondraden 
de visie bespreken, waarna de-
finitieve besluitvorming door de 
afzonderlijke gemeenteraden 
plaats zal vinden. Ga voor meer 
informatie over het Programma 
IJmond Bereikbaar naar www.
ijmondbereikbaar.nl.

Nieuwe vijzel voor 
Dorregeestermolen 
De Dorregeestermolen is in 
opdracht van de gemeente 
en onder directievoering van 
Wim Baltus (Bouwadvies) on-
langs voorzien van een nieuwe  
vijzel. Deze werd in Broek op 
Langedijk vervaardigd door mo-
lenmakersbedrijf Poland. Op 
de foto het moment dat het ge-
vaarte wordt opgetakeld om in 
de molen zijn plek te krijgen. 
De molen is dus nu weer hele-
maal maalvaardig. Voor vrijwil-
liger-molenaar Jan van Diepen is 
er nog meer goed nieuws. Het 
hoogheemraadschap bekostigt 
binnenkort het vernieuwen van 

de beschoeiing in de omgeving 
van de molen. Bovendien wordt 
een bruggetje hersteld en voor-
zien van een nieuwe leuning. Zo 
is de molen weer klaar voor de 
toekomst.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodi-
gen onze inwoners en relaties van harte uit voor 
de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 6 januari 
2014, van 19.30 tot 21.30 uur in de hal van het 
gemeentehuis.

Kerstboomversnippering 
op 8 januari
Het versnipperen van de kerstbomen gebeurt op woensdagmiddag 
8 januari 2014. De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst 
geven kinderen voor elke ingeleverde boom een lot en een manda-
rijntje. Er worden zestien cadeaubonnen van € 20,00 verloot. De trek-
king van de loterij is op vrijdag 3 januari. De uitslag wordt bekendge-
maakt op de website www.uitgeest.nl en op de gemeentepagina de  
Uitgeester Courant van 15 januari.
De versnipperaars staan op 8 januari op de volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek 
 (Dokter Brugmanstraat)
-  14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer (Middelweg)
-  13.00 - 14.30 uur: nabij Deen supermarkt 
 (A. van Renesseplein)
-  14.15 - 15.45 uur: nabij Jumbo Supermarkt 
 (Melis Stokelaan)
-  14.45 - 15.45 uur: nabij basisschool Kornak 
 (Benningskamplaan)
Kerstbomen mogen - goed kleingemaakt - ook in de bruine rolcontai-
ner voor het gft-afval. Ze mogen beslist niet klemzitten en het deksel 
moet dicht kunnen. De gemeente laat bomen versnipperen in plaats 
van verbranden, omdat dat beter is voor het milieu.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
30 december 2013

Op Nieuwjaarsdag (1 januari) 
zijn zowel het gemeentehuis als 
de gemeentewerf gesloten. 

Op donderdag 2 januari is het 
gemeentehuis vanaf 09.30 uur 
open. De werf  is dan open 

van 10.00 tot 15.30 uur en op 
vrijdag 3 en zaterdag 4 janua-
ri van 09.00 tot 12.00 uur. Het 
gemeentehuis heeft op vrij-
dag 3 januari de gebruikelijke 
openingstijden: van 09.00 tot 
12.00 uur.

Openingstijden gemeen-
tehuis en gemeentewerf




