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Ophaaldata restafval
In week 3 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 18 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 20 januari.
De Koog: donderdag 21 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 22 januari. 

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

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
N.S. van Zutphen, 91 jaar
J. Kuijper, 71 jaar

GEBOREN

Norah Mars, dochter van W. 
Mars en M.C. Pelser

NAAR REGISTER NIET-INGEZE-
TENE
R.J. Hendrickx, 11-12-1966. 
Adres onbekend.

Woont u als zorgbehoevende in 2025 
nog zelfstandig?
De gemeente Uitgeest is bezig met het ontwikkelen van beleid op de 
terreinen Wonen, Zorg en Welzijn. Dat doet de gemeente samen met 
organisaties die hiervoor werkzaam zijn. Zij zijn van harte uitgeno-
digd om mee te praten over de prikkelende vraag of zorgbehoeven-
den in Uitgeest over pakweg tien jaar nog zelfstandig wonen. De ge-
dachtewisseling daarover vindt plaats op dinsdagavond 19 januari 
2016, van 19.30 tot  22.00 uur in de raadzaal  van het gemeente-
huis, Middelweg 28. Na een openingswoord door wethouder Tromp 
wordt een presentatie gegeven over Wonen, Zorg en Welzijn. Vervol-
gens vindt in groepen discussie plaats over diverse onderwerpen. 
De uitkomsten worden gezamenlijk besproken.
Organisaties kunnen zich per e-mail aanmelden: D.J.Wassenaar@Uit-
geest.nl, tel. 06- 104 705 43 of  per post aan de gemeente Uitgeest 
t.a.v. de heer Wassenaar, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest..

Hoe ziet het Uitgeest van de toekomst eruit? (foto: gemeente Uitgeest).

Informatieavond over ontwikkeling 
Uitgeest tot 2030
In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie 
voor Uitgeest tot 2030. Afgelopen najaar zijn daarvoor een groot aan-
tal werksessies georganiseerd met onder meer inwoners, winkeliers, 
ouderen, jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan hen is 
gevraagd hoe het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, welke ont-
wikkelingen zij zien waar we mee te maken krijgen en welke opgaven 
Uitgeest heeft om haar idealen in 2030 werkelijkheid te laten worden.
De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd sa-
mengestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 
2030 slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed in-
tegraal verhaal voor de verdere ontwikkeling van Uitgeest.
Op dinsdagavond 9 februari 2016 organiseert het gemeentebestuur 
in het gemeentehuis een informatieavond over de resultaten van de 
werksessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwoners 
horen over de toekomst van Uitgeest en hen uitnodigen om deel te 
nemen aan de werksessies in de komende maanden.
De informatieavond op 9 februari start om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) met een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna is 
er gelegenheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te laten 
op informatiepanelen in de hal van het gemeentehuis.
In verband met de catering wordt het op prijs gesteld wanneer u zich 
van tevoren aanmeldt voor de avond via g.kornmann@uitgeest.nl

Connexxion neemt regiotaxi over
Houders van regiotaxi-pas kunnen reizen met de regiotaxi. Deze is 
bedoeld voor mensen die vanwege een beperking geen gebruik kun-
nen maken van het reguliere openbaar vervoer. Per 1 januari 2016 
heeft Connexxion het vervoer via de regiotaxi overgenomen van de 
Bios-groep.
De regiotaxi rijdt zeven dagen per week van 6.00 uur tot 24.00 uur 
langs verschillende adressen om reizigers op te halen en weg te 
brengen. Vanuit Uitgeest kunt u vijf zones alle richtingen op reizen. 
U kunt met de regiotaxi richting Haarlem, maar ook bijvoorbeeld 
naar Alkmaar of Bergen.
Maakt u gebruik van vaste ritten, dus ritten die volgens een vast 
schema gereserveerd zijn? Dan is het noodzakelijk dat u deze vaste 
ritten voor 2016 opnieuw reserveert. 
Dat kan via telefoonnummer: 0900-8878. 
Als u niet langer gebruik maakt van uw regiotaxi-pas, dan verzoeken 
wij u dit door te geven aan de gemeente via e-mail: sociaalteam@uit-
geest.nl. Vermeld daarbij uw Burgerservicenummer (BSN) en/of uw 
naam en geboortedatum, zodat wij uw gegevens kunnen achterha-
len. Na uw melding wordt de pas beëindigd.
Voor uitgebreide informatie over de regiotaxi-pas zie de website 
www.uitgeest.nl

Ruim 1500 kerstbomen versnipperd
De buitendienst van de gemeente heeft vorige week 1258 kerstbo-
men ingezameld. Bovendien is de buitendienst op zes huisadressen 
waar meer dan 50 kerstbomen in de tuin lagen, deze ter plekke gaan 
versnipperen.
Dit jaar kregen de kinderen voor elke ingeleverde kerstboom 50 eu-
rocent en een lot. Zestien prijswinnaars kregen elk een waardebon 
van 20 euro.

Keuring voor rijbewijs in Uitgeest
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor 25 januari 2016 terecht in het gebouw 
naast de bibliotheek, hoek Dokter Brugmanstraat-Hogeweg. Schikt 
de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauf-
feurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het tarief € 52,50. 
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen:088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 
De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder 
zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en 
voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek aan 
een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar nog niet 
is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op www.keu-
ringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij aanvraag van 
een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. En dat lukt dan 
niet meer op tijd. Ook worden op deze manier onnodige keurin-
gen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op de website wordt 
ook aangegeven welk van de drie keuringsformulieren – de zoge-
naamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. De Eigen Verklaring is ver-
krijgbaar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl. 
Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen u een Eigen Verklaring 
toe te zenden. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verkla-
ring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regel-
zorg. Verwerking en beoordeling ervan door het Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. 
Daarom wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.




