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Ophaaldata gft-afval
In week 2 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 9 januari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 11 januari 
De Koog: donderdag 12 januari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 13 januari

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
M.H. Schoorl, 78 jaar 
M. Berghuis, w/v Starreveld, 82 
jaar

GETROUWD 
T.B. Huising en B.P.G. Weel
GEBOREN 
Logan Johan Maurice Tesink, 
zoon van P. Tesink en P.G. Blom-
maert

Vogelgriep in omgeving Uitgeest
In de omgeving van de gemeente Uitgeest, in de Eilandspolder en Mijzen 
(Schermer, gemeente Alkmaar) zijn dode watervogels gevonden die besmet 
blijken te zijn met het H5N8-vogelgriepvirus. Het gebied binnen een straal 
van 20 km van de vindplaatsen wordt nu als besmet beschouwd. Daaronder 
vallen ook de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum. Daarnaast zijn do-
de vogels aangetroffen in de Limmerdie (Akersloot, gemeente Castricum), 
maar daarbij is niet vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk vogelgriep had-
den. Wie dode vogels aantreft, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en de 
vindplaats direct te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.
Een dode vogel wil niet zeggen dat deze het virus draagt. Bij vondsten 
van twintig kadavers of meer worden die exemplaren naar de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit gestuurd voor sectie. Deze stelt vast of het vi-
rus in een bepaalde gemeente is uitgebroken.
Inmiddels is in Noord-Holland H5N8 vastgesteld in de regio’s Waterland, 
Den Oever, Medemblik, Opmeer/Kolk van Dussen, Enkhuizen/De Kreupel, 
Oostzaan/’t Twiske, Texel en Eilandspolder. Meldingen van dode vogels ko-
men ook uit Limmerdie/Akersloot, Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, 
Anna Paulowna/Waterberging Twisk. Het virus is hier (nog) niet vastgesteld.
De dode vogels moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Dat voorkomt 
niet de verspreiding van het virus, maar het zorgt er wel voor dat de ver-
spreiding langzamer gaat. Vindt u een dode (water)vogel? Meldt u dat daar-
om alstublieft:
-  is de vogel gevonden binnen de bebouwde kom, bel dan de gemeente  
 Uitgeest 140251.
-  is de dode vogel gevonden buiten de bebouwde kom, bel dan het   
 Hoogheemraadschap HHNK, 072 - 582 8282.
-  is de vogel gevonden bij/op de Waddenzee, Markermeer, Gouwzee en   
primaire dijken, bel dan Rijkswaterstaat: 088 - 797 45 17.
Heeft u vragen over vogelgriep en de verspreiding in ons land en de provin-
cie Noord-Holland, belt u dan met de Nederlandse Voedsel en Waren Autori-
teit (NVWA): 088 - 223 37 00.

Antoine Tromp (wethouder Uitgeest) en Elly Konijn (voorzitter RPAnhn en 
wethouder Alkmaar) bij de ondertekening van de overeenkomst.

Ook Uitgeest bij succesvolle 
samenwerking arbeidsmarkt
Met ingang van 1 januari 2017 heeft Uitgeest zich aangesloten bij de be-
stuurlijke samenwerking voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte ar-
beidsmarkt in Noord-Holland Noord. Wethouder Antoine Tromp onderte-
kende daartoe half december namens Uitgeest het convenant Samen Sterk 
voor Werk tijdens de Algemene Vergadering RPAnhn. 
Uitgeest is de 18e gemeente in de arbeidsmarktregio Noord-Holland 
Noord. In deze arbeidsregio werken gemeenten, onderwijs, UWV, werkge-
vers en werknemers samen onder de naam RPAnhn. Bergen, Castricum en 
Heiloo zijn al langer aangesloten bij de regionale samenwerking. Omdat 
sinds 1 januari 2017 de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo één werkorganisatie vormen, was de toetreding van Uit-
geest tot de arbeidsmarktregio een logische stap.
RPAnhn voorzitter en Alkmaarse wethouder Elly Konijn (D66) is blij met de 
toetreding van Uitgeest: ‘De regionale samenwerking op het gebied van de 
arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord is al zeer succesvol. De toetreding 
van extra partners versterkt dit nog eens. Met elkaar kunnen we nog meer 
bereiken voor onze inwoners op het gebied van de aanpak van jeugdwerk-
loosheid, arbeidsmobiliteit en begeleiding naar werk. Ik heet Uitgeest van 
harte welkom!’

Versnippering kerstbomen op 4 januari
Nu de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen van de kerstbomen be-
ginnen. Bomen met een kluit verdienen natuurlijk een plekje in uw tuin. 
Maar wat kunt u met de overige kerstbomen doen? 
•	 Met de snoeischaar in kleine stukjes knippen en deponeren in de gft-bak.
•	 Op	woensdag	4	januari	tussen	13.00	en	15.00	uur	inleveren	bij	de	me-
 dewerkers van de gemeentelijke buitendienst om te laten versnipperen 
 op een van de volgende adressen: De Kleis, nabij Deen supermarkt; 
 Oude Dorp, parkeerplaats bij de Siro;  De Koog, parkeerplaats Jumbo 
 Supermarkt; Afvalbrengdepot, Molenwerf 27. 
 
Voor de jeugd is woensdag 4 januari iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 
waard!

Uitnodiging 
Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen 
onze inwoners en relaties van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 9 januari 2017, 
van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeente-
huis. Tijdens de receptie vindt ook de huldiging plaats 
van de Uitgeester sporters van het sportjaar 2016. 

De kerstboom in de hal van het gemeentehuis 
(foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentehuis en werf 
9 januari later open
Het gemeentehuis en de gemeentewerf openen maandagmorgen 9 januari 
pas om 11.00 uur de deuren. Ook is het gemeentehuis pas vanaf dat tijd-
stip telefonisch bereikbaar.
De reden van de latere openstelling is dat het personeel samen met de 
medewerkers van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo een startbij-
eenkomst heeft voor de nieuwe ambtelijke werkorganisatie BUCH. Daarin 
bundelen de ambtenaren van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo sinds 
2 januari de krachten om gezamenlijk tot een nog betere dienstverlening 
te komen.

Ruimere openingstijden gemeentewerf
Wie afval kwijt wil op het afvalbrengdepot aan de Molenwerf 27 kan van-
af maandag 16 januari ook tussen de middag terecht. De openingstijden 
worden aangepast en verruimd, om beter aan de vraag van de gebruikers 
te kunnen voldoen. 
De nieuwe openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
zaterdag: 9.00 tot 13.00 uur




