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Ophaaldata gft-afval
In week 2 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 11 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 13 januari.
De Koog: donderdag 14 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 15 januari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
22 januari

Burgerlijke stand

GEBOREN
Nout Jorrit Stam, zoon van T.B. 
Stam en A. van Maanen

OVERLEDEN

R. van Driessel, e/v M.D. Hol-
lander, 75 jaar
L.T.C. Aukes, 57 jaar
A.J.F. Ukkerman, 75 jaar

GETROUWD
W.C.M. Bakkum en M.J. de Gilde

Kerstboomversnippering 
woensdag 6 januari
Het inzamelen en versnipperen van de kerstbomen gebeurt op 
woensdagmiddag 6  januari 2016. De medewerkers van de gemeen-
telijke buitendienst geven kinderen voor elke ingeleverde boom vijf-
tig eurocent. 

De versnipperaars staan woensdag 6 januari op de volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek 
  (Dokter Brugmanstraat)
- 13.00 – 13.45 uur: nabij Deen supermarkt (A. van Renesseplein)
- 14.15 - 15.30 uur: nabij Jumbo supermarkt (Melis Stokelaan) 
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer (Middelweg)
- 14.00 - 15.30 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 dek-
sel moet dicht kunnen. De gemeente laat bomen versnipperen in 
plaats van verbranden, omdat dit beter is voor het milieu.
Kerstbomen kunnen ook ingeleverd worden op het afvalbrengsta-
tion op de Molenwerf 27. Hier wordt echter geen geld voor bomen 
neergeteld. Wie vijftig of meer bomen tegelijk aanbiedt, kan ze ook 
laten ophalen door de buitendienst. Dat kan via een melding op de 
gemeentelijke website www.uitgeest.nl.

Een lachende burgemeester Wendy Verkleij met de winnares van de 
reischeque, mw. Y. Sleurink. Rechts van de burgemeester de winnaar 
van de fiets, C. Mooij. Naast mw. Sleurink staat H. van Egmond, win-
naar van de waardebon van € 500,- (foto: gemeente Uitgeest).

Burgemeester reikt hoofdprijs OVU uit
Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 28 december 2015 in het ge-
meentehuis een van de drie hoofdprijzen uitgereikt van het Sint en 
Kerst prijzenfestival van de Ondernemers Vereniging Uitgeest. Zij 
kon mevrouw Y. Sleurink een reischeque van € 1000,- overhandigen.
De tweede hoofdprijs, een fiets, ging naar de heer C. Mooij. Een 
waardebon van € 500,- (met dank aan de RegioBank) was er voor de 
heer H. van Egmond.
In totaal waren er meer dan 32.000 inzendingen (enveloppen met 
kassabonnen). Er waren 250 prijzen te verdelen, beschikbaar ge-
steld door 32 deelnemende ondernemers in Uitgeest. Gezien de ve-
le positieve reacties is het zeer waarschijnlijk dat er eind 2016 een 
nieuwe actie komt. 

Politie meer op straat 
en minder op bureau
Vanaf 11 januari 2016 kunnen inwoners van Uitgeest via 
0900-8844 een afspraak maken met hun wijkagent in het 
gemeentehuis aan de Middelweg in Uitgeest. Dan krij-
gen de wijkagenten van Uitgeest namelijk officieel de sleu-
tel van hun eigen werkruimte in het gemeentehuis uitgereikt. 
De inwoners van de gemeente Uitgeest hebben daarnaast de be-
schikking over een 3D-aangifteloket, waar op afspraak via 0900-
8844 zeven dagen in de week van 9.00 uur tot 22.00 uur aangifte 
gedaan kan worden. Het 3D-aangifteloket bevindt zich aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis aan de Dr. Brugmanstraat. 

Politiebureau Uitgeest
De meeste contacten met de politie verlopen tegenwoordig te-
lefonisch en via het internet. Aangiften worden steeds va-
ker telefonisch, via internet of bij de burger thuis opgenomen. 
Door deze ontwikkelingen is het bezoek van bewoners aan het po-
litiebureau teruggelopen. De nationale politie kiest er daarom voor 
om minder politiebureaus open te houden. Agenten kunnen hier-
door meer op straat en zichtbaar in de wijk worden ingezet. Dit is 
ook het geval met het politiebureau in Uitgeest.

Dienstverlening politie Uitgeest
De wijkagenten blijven fysiek aanwezig in de wijk en zijn het aan-
spreekpunt voor de inwoners. Voor vragen, tips of een afspraak is 
de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende ge-
vallen altijd 112.  

Afsluiting brug De Terp
Van half januari tot half maart 2016 wordt gewerkt aan vervanging 
van de brug van De Terp. Eigenaren van de achterliggende percelen 
kunnen tijdens de werkzaamheden hun perceel bereiken via een tij-
delijke loopbrug. Voor overige weggebruikers is de overzijde tijde-
lijk niet bereikbaar. Voor meer informatie: dhr. G. Zwart (gemeente 
Uitgeest), tel. 0251-661148.

Vergaderingen commissies
De vergadering van de raadscommissie Samenlevingszaken op 
maandag 11 januari 2016 gaat niet door. De commissie Grondge-
biedzaken vergadert dinsdag 12 januari en de commissie Algemene 
Zaken en Financiën donderdag 14 januari.
De agenda’s zijn te vinden op de homepage van www.uitgeest.nl, via 
Raadsinformatiesysteem.

Burgemeester prijst Uitgeester vrijwilligers
Wendy Verkleij hield maandagavond 4 januari 2016 haar eerste nieuw-
jaarstoespraak als burgemeester van Uitgeest. Zij deed dat tijdens de 
nieuwjaarsreceptie voor inwoners en ondernemers in de hal van het 
gemeentehuis.
De burgemeester keek terug op de hoogtepunten en dieptepunten 
van het afgelopen jaar en keek vooruit naar de vele uitdagingen in 
2016. Zij roemde met name de rol van de vrijwilligers in de Uitgeester 
samenleving. De volledige tekst van de speech is te vinden via de ho-
mepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl




