
Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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.

Verkiezing 
Gemeenteraad 2014
Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Uitgeest maakt het volgen-
de bekend:
1.  Op maandag 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uitgeest 
plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling publiekszaken aan het adres 
 Middelweg 28, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 
 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden 
 ingeleverd.
3.  De benodigde formulieren voor:
     - de lijsten van kandidaten (model H 1);
     - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
      kandidaatstelling (model H 9);
     - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
      politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
     - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd 
       door samenvoeging van de aanduidingen van politieke 
          groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidaten-
          lijst (model H 3-2).
4. De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst 
 (model H 4) tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de 
 leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de 
 politieke groepering is/zijn toegekend.
 de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidaten-
 lijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de 
 dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos 
 voor de kiezers verkrijgbaar.
5. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehon-
 derdvijfentwintig euro worden betaald. Dit bedrag kan worden 
 betaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis tot en met 20 
 januari 2014, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de le-
 den van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de po-
 litieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffen-
de de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeente-
huis verstrekt door Bureau verkiezingen, Middelweg 28.
Plaats:    Uitgeest
Datum:  maandag 6 januari 2014
De voorzitter voornoemd, 

Th. van Eijk

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de op woens-
dag 19 maart 2014 te houden 
verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente maakt, 
ingevolge artikel I 4 van de Kies-
wet bekend, dat dit bureau op 
vrijdag 7 februari 2014 om 4 
uur ‘s middags, in zittingsruim-
te centraal stembureau in een 
openbare zitting zal beslissen 
over:
• de geldigheid van de ingele-
 verde kandidatenlijsten;

• het handhaven van de daar-
 op voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daar-
 boven geplaatste aanduiding 
 van een politieke groepering;
• de nummering van de geldig 
 verklaarde lijsten en
• de geldigheid van de lijsten-
 combinaties.
Plaats: Uitgeest
Datum: maandag 6 januari 2014
De voorzitter voornoemd,

Th. van Eijk

Ophaaldata gft-afval
In week 3 van het nieuwe jaar 2014 wordt het gft-af-
val opgehaald: Oude Dorp en bedrijventerrein: maan-
dag 13 januari. De Koog: woensdag 15 januari.
De Kleis en Waldijk: donderdag 16 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 januari.

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
8 januari 2014

In 2014 zijn er twee verkiezin-
gen: op 19 maart de leden van 
de gemeenteraad; op 22 mei de 
leden van het Europees Parle-
ment. Wij zijn op zoek naar en-
thousiaste leden voor stembu-
reaus. Als lid van een stembu-
reau werkt u in een ochtend-
ploeg van 07.30 uur tot 15.30 
uur of een middag/avondploeg 
van 15.30 tot 23.30 uur. U ont-
vangt  € 100,00 voor een dag-
deel. Indien u terugkomt van de 
ochtendploeg om (extra) in de 
avond te tellen of als u alleen 
wilt deelnemen aan het tellen 
ontvangt u € 30,00.
 
Wat zijn de voorwaarden?
• U bent 18 jaar of ouder.

• U hebt een goede beheersing 
 van de Nederlandse taal.
• U bent nauwkeurig en vrien-
 delijk.
• U volgt een (verplichte) digi-
 tale opleiding.

Hebt u interesse om zitting te 
nemen op één van de stem-
bureaus? U kunt zich dan aan-
melden vóór 15 januari 2014  
door het antwoordformulier op 
www.uitgeest.nl retour te zen-
den naar verkiezingen@uit-
geest.nl  Vervolgens hoort u van 
ons of en op welk stembureau u 
wordt ingedeeld en ontvangt u 
verdere informatie.

R. Stam (Bureau verkiezingen)

Meewerken 
aan de verkiezingen? 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openba-
re vergadering op dinsdag 14 januari 2014 in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staat onder meer de volgen-
de onderwerpen:
-  Voorstel inzake herinrichting speelterrein Voorven-
 straat en opheffen speelterrein Benesserlaan 292.
-  Onderbouwing nieuwe woningbouw buiten 
 Bestaand Bebouwd Gebied in de Limmerkoog.

VERGADERING MONUMENtENCOMMIssIE
De Monumentencommissie Uitgeest vergadert op don-
derdag 9 januari 2014 om 16.00 uur in het gemeente-
huis, Middelweg 28. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.A.C. van tongeren, 74 jaar
J. Naastepad, 95 jaar
C.M. Winkelaar, e/v Willems, 84 jaar

GEBOORtE
Liv Jette Marie Keijsper, 
dochter van M.C.A. den Blanken en A.P. Keijsper 

ONDERtROUW
C.J. de Wildt en L.E. Drukker

zitting van het centraal 
stembureau inzake 
beslissing geldigheid 
ingeleverde kandidaten-
lijsten en nummering




