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Afscheid van burge-
meester Theo van Eijk

Ophaaldata gft-afval
In week 3 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 januari.
De Koog: donderdag 15 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 januari. 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Luka Maria Elise Dijkstra, dochter 
van M.A. Kruijff en N. Dijkstra

Inwoners van Uitgeest, bestuurders van buurgemeenten en andere rela-
ties van de gemeente namen maandagavond 5 januari feestelijk afscheid 
van waarnemend burgemeester Theo van Eijk tijdens een receptie in het 
gemeentehuis. Op 15 januari krijgt Uitgeest een nieuwe benoemde bur-
gemeester en om die reden werd Van Eijk feestelijk uitgeluid. Hij werd 
toegesproken door onder anderen wethouder Wil Spaanderman en de 
Castricumse burgemeester Toon Mans. Het afscheid werd gecombineerd 
met de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Uitgeest en trok grote be-
langstelling.   

Vuurwerkoverlast in Uitgeest 
sterk verminderd
Afgaand op het aantal meldingen is de vuurwerkoverlast in Uitgeest tij-
dens de afgelopen jaarwisseling veel minder geweest dan in voorgaande 
jaren. Kwamen er tijdens de jaarwisseling 2013-2014 nog 648 meldingen 
binnen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast; 2014-2015 werd gevierd met 
slechts 101 meldingen.
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Deze sterke terugloop is een dik com-
pliment waard aan het Uitgeester publiek. Het is mooi om te zien dat 
onze maatregel om vuurwerkvrije zones in te stellen zo goed is na-
geleefd en dat men zich in het algemeen ook goed heeft gehou-
den aan de nieuwe tijden voor het afsteken. Hoewel elke overlast-
melding er één te veel is, zijn wij zeer tevreden met de aanzienlij-
ke vermindering van de vuurwerkoverlast tijdens deze jaarwisseling.’   

Tolweg deels afgesloten
Op dinsdag 13 januari zal de Tolweg van 08.00 tot 16.00 uur deels maar 
over een rijstrook berijdbaar zijn. De reden is het oprichten van een alar-
meringspaal. Het verkeer wordt met verkeerslichten in goede banen geleid. 

OVERLEDEN
A. van Noorloos, 90 jaar
M.S. Schouten, 
w/v Brakenhoff, 91 jaar

Installatie burgemeester Verkleij
Wendy Verkleij wordt donderdag 15 januari door Johan Remkes, 
Commissaris van de Koning, geïnstalleerd als burgemeester van Uit-
geest. Dat gebeurt tijdens een raadsvergadering die om 20.00 uur 
begint. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er 
gelegenheid om de nieuwe burgemeester geluk te wensen. 

Jubileumtentoonstelling 
‘De Gulden Middelweg’ 
Woensdagavond 21 januari 2015 verricht wethouder Wil Spaanderman 
om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest de officiële 
opening van de expositie ‘De Gulden Middelweg’ in de hal van het ge-
meentehuis. Deze jubileumexpositie van de Vereniging Oud Uitgeest is 
nu al te zien tijdens de openingsuren en blijft t/m 27 februari 2015. Be-
langstellenden bij de opening zijn van harte welkom.   
De activiteiten van de Vereniging Oud Uitgeest staan dit jaar in het teken 
van het vijfendertigjarig bestaan. De expositie ‘De Gulden Middelweg’ 
laat aan de hand van foto’s en kadasterkaarten zien hoe de Middelweg 
zich in de negentiende eeuw ontwikkelde van een vrijwel onbebouwde 
zandweg tot de hoofdstraat van Uitgeest. De bestrating van de weg in 
1850 was daarbij van doorslaggevende betekenis. De toegankelijkheid 
werd toen aanzienlijk verbeterd, waardoor het aantrekkelijk werd om 
villa’s en herenhuizen te bouwen.

Een olifant op de Middelweg tijdens de Uitgeester Wielerronde van 1983 
(foto: Jan Degeling).  

Avondopenstelling van 15 naar 14 januari
De avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdag 15 januari komt 
te vervallen omdat die avond de installatie plaatsvindt  van burgemeester 
Verkleij. Het gemeentehuis is daarom volgende week op woensdagavond 
14 januari geopend, van 18.30 tot 20.00 uur. 

Vier nieuwe leden Jeugd- en jongerenraad
Het college heeft Willem de Jong, Anne Jansen, Eva Mark en Denise Jonker 
benoemd tot lid van de Jeugd- en Jongerenraad. De raad is daarmee met 
tien leden weer op de volle sterkte die volgens de verordening is toege-
staan. 

Commissievergaderingen
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 12 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. Dinsdag 13 janu-
ari vergadert de Commissie Grondgebiedzaken. Woensdag 14 januari (ver-
anderde datum!) is het de beurt aan de Commissie Algemene Zaken en Fi-
nanciën. De agenda’s van de vergaderingen zijn in te zien op de gemeente-
lijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raads-
informatiesysteem.

Aanpassing afvalkalenders
In de onlangs op de gemeentelijke website gepubliceerde afvalkalenders 
voor 2015 is een wijziging aangebracht voor de maand augustus. Het 
plastic afval wordt niet op 21 augustus opgehaald, maar op 28 augustus. 
De gewijzigde afvalkalenders (verdeeld over vier wijken/gebieden) zijn 
in te zien op de website van de gemeente Uitgeest, via de homepage, on-
der ‘Huisvuil en afval’. De vaste ophaaldagen blijven voor elke wijk het-
zelfde: maandag voor Oude Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De 
Kleis en Waldijk; donderdag voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en 
Uitgeesterweg. Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de 
vierde vrijdag van de maand. Voor afwijkende data in verband met feest-
dagen: zie de nieuwe kalenders. Ze zijn ook in geprinte vorm mee te ne-
men van de leestafel in het gemeentehuis.




