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Ophaaldata restafval
In week 3 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 16 januari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 18 januari 
De Koog: donderdag 19 januari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 20 januari

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
S.C.M. van der Lans, e/v Mole-
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J. Böckman, 73 jaar
GETROUWD 
N.B. van der Eng en D. Brandjes

Afscheid Erwin Castricum 
van Adviesraad
Na ruim veertien jaar heeft Erwin Castricum per 31 december 2016 af-
scheid genomen van de Adviesraad sociaal domein. Na rijp beraad 
heeft hij het college verzocht hem van zijn taken te ontheffen. In de 
laatste vergadering van de adviesraad in het gemeentehuis kreeg hij lof 
en veel dank toegezwaaid door wethouder Antoine Tromp. Die onder-
streepte dat met een bos bloemen en een pen met gemeentewapen na-
mens het college van de gemeente Uitgeest.

De heer Castricum trad in de zomer van 2002 toe tot wat destijds 
de Adviesraad Senioren- en gehandicaptenbeleid heette. Hij startte 
als functionerend als lid en werd in 2009 voorzitter. Erwin Castricum 
schrijft in een brief aan het college: ‘We hebben veel meegemaakt onder 
de vlag van de Wet voorzieningen gehandicapten, later Wet maatschap-
pelijke ondersteuning en sinds 2015 de nieuwe Wet maatschappelij-
ke ondersteuning. Via de Adviesraad Senioren- en gehandicaptenbeleid, 
de Wmo adviesraad en nu de Adviesraad sociaal domein heb ik, ook sa-
men met anderen, veel geleerd, gelezen en vergaderd. Ik denk dat we 
hier en daar het verschil hebben gemaakt.’

‘Ik heb het met veel plezier en soms ook passie gedaan maar ik merk 
dat ik het vuur begin te verliezen. De negen jaar lijken nu best wel lang 
te worden als ik zo terugblik. Na het al eens te hebben uitgesteld en op 
verzoek nog maar eens te hebben uitgesteld denk ik dat nu de tijd is 
om er een punt achter te zetten.’

Wethouder Antoine Tromp wijst naar de nieuwe zonnepanelen op het dak 
van de gemeentewerf (foto: gemeente Uitgeest).

Zonnepanelen op dak gemeentewerf
Op het dak van de gemeentewerf (Molenwerf 27) zijn onlangs door het Uit-
geester bedrijf Greeny Bros 30 zonnepanelen geplaatst. Die gaan samen 
naar schatting 7.695 kWu per jaar leveren, gelijk aan het jaarlijkse stroom-
verbruik van de werf.
De gemeente Uitgeest schaarde zich eerder dit jaar achter het ‘Actieplan 
voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-
2020’. Wethouder Antoine Tromp: ‘De gemeentewerf is door het plaatsen 
van de zonnepanelen vrijwel energieneutraal geworden. Daarnaast zijn we 
bezig de verlichting te vervangen door led-verlichting. Het is onze bedoe-
ling om in de nabije toekomst nog meer maatregelen te nemen ter reduc-
tie van het stroomgebruik  en/ of het ter bevordering van het gebruik van 
duurzame energie.’

Velsertunnel maandag 
16 januari weer open
Na exact negen maanden sluiting gaat de Velsertunnel op maandag-
morgen 16 januari 2017 weer open. Die ochtend kan het spitsverkeer 
om uiterlijk 05.00 weer door de tunnel. De negen maanden durende re-
novatie is daarmee volgens planning afgerond.

Als de Velsertunnel maandagmorgen 16 januari open gaat, zijn alle tij-
delijke wegen (keerlussen), de calamiteitenbogen en de tijdelijke ex-
tra rijstrook in de Wijkertunnel afgesloten. De maximumsnelheid op de 
A9 tussen knooppunten Velsen en Beverwijk blijft 90 kilometer per uur 
totdat er nieuwe belijning is aangebracht. Dat gebeurt naar verwach-
ting dit voorjaar, als de A9 opnieuw wordt geasfalteerd.
Het moment van opening kan nog worden uitgesteld als gevolg van 
het weer. Bij winterse omstandigheden (ijzel of sneeuw) schuift de ope-
ningsdatum op. Rijkswaterstaat moet dan de asfalteringswerkzaamhe-
den verzetten.

Volgens plan 
In negen maanden tijd is de Velsertunnel, met bouwjaar 1957 de oud-
ste snelwegtunnel van Nederland, van binnen compleet gemoderni-
seerd. Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint hebben de tunnel onder 
meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe vluchtwegen 
en een eigentijdse digitale besturing. Ook is de doorrijhoogte van de 
tunnel met twaalf centimeter vergroot.

Hinderweekend 
In het weekend voor de heropening van de tunnel, zaterdag 14 en zon-
dag 15 januari, krijgt het verkeer te maken met hinder. Rijkswaterstaat 
haalt dan twee tijdelijke verbindingswegen aan de zuidkant van de tun-
nel (A22 en N208) weg, omdat deze de toegang tot de tunnel blokke-
ren. Dat weekend is de N208 richting Velsertunnel vanaf de toerit Vel-
serbroek afgesloten. IJmuiden blijft bereikbaar via de gemeentelijke 
wegen. Verkeer vanuit Haarlem rijdt om via het Rottepolderplein. 
 
Tot het voorjaar zal Rijkswaterstaat geregeld bezig zijn met herstel van 
het oorspronkelijke wegennet. Zo zijn er in de weken na de heropening 
verschillende nachtelijke afsluitingen op de A22.

Meer informatie 
Meer informatie over de renovatie van de Velsertunnel is te vinden op 
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, op Facebook en Twitter (@Velser-
tunnelrws) of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-
8002.

Ruimere openingstijden 
gemeentewerf
Wie afval kwijt wil op het afvalbrengdepot aan de Molenwerf 27 kan vanaf 
maandag 16 januari ook tussen de middag terecht. De openingstijden wor-
den 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 

Meldingen over lichtmasten
Nu het ’s avonds veel eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldin-
gen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeen-
te gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen 
van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in de 
melding aangegeven wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!




