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Ophaaldata restafval en plastic
In week 4 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 19 januari. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 21 januari.
De Koog:  donderdag 22 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 23 januari. 

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

Wethouder Jan Schouten: ‘Strikte 
voorwaarden aan opstelterrein’
Half december vorig jaar is Uitgeest naar buiten getreden met het voorstel 
om het toekomstig opstelterrein voor sprinters in te richten op de locatie 
‘Uitgeest N203’. Deze ligt aan de zuidoostkant van de aansluiting van de 
provinciale weg N203 op rijksweg A9. ‘Uitgeest N203’ kreeg na een ver-
gelijking van acht alternatieven de voorlopige zegen van de colleges van 
Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. ‘Wat beslist niet wil 
zeggen dat de vijf gemeenten niet van mening zijn dat ook aan deze loca-
tie bezwaren kleven,’ legt de Uitgeester wethouder Jan Schouten uit. ‘Al-
leen zijn ze hier van beperkter aard dan elders. Daarom is dit na veel wik-
ken en wegen de enige plek in de regio waar we eventueel mee kunnen le-
ven. Maar dan wel onder een aantal strikte voorwaarden.’
De vijf gemeenten hebben hun voorwaarden toegelicht in een brief die 
op 22 december werd verzonden aan de staatssecretaris van Infrastruc-
tuur  en Milieu. Jan Schouten: ‘In feite zijn de vijf gemeenten geen voor-
stander van een opstelterrein in onze regio. Als het er dus toch van moet 
komen kiezen we voor de locatie ‘Uitgeest N203’ en dan zo dicht moge-
lijk tegen het viaduct van de A9/N203 aan. De negatieve gevolgen die-
nen daarbij zoveel mogelijk te worden gecompenseerd. Of de provincie 
de locatiekeuze en ons standpunt daaromtrent deelt is op dit moment 
overigens nog niet duidelijk.’    

Wat houden de compenserende maatregelen in?
Jan Schouten: ‘In de brief aan de staatssecretaris dringen wij aan op com-
pensatie voor: geluid-, licht- en zichthinder; de aantasting van openheid, 
water, groen, natuur en aardkundige en cultuurhistorische waarden; ver-
minderde aantrekkelijkheid van woongenot; waardevermindering van 
woningen en agrarische bedrijven alsmede beperking van agrarische be-
drijvigheid.’
‘Daarnaast schrijven wij dat wij verwachten dat er een verbetering komt 
van het ruimtegebruik, de kwaliteit en het aanzicht van het stationsgebied 
van Uitgeest. En ook dat het aantal rangeerbewegingen zo laag mogelijk zal 
zijn. Wij vragen de staatssecretaris om bij het ontwerp van het opstelterrein 
ook de (laatste) reizigersprognoses voor ons spoorwegtracé te betrekken.’
Op 28 januari 2015 krijgen de gemeenten de kans hun standpunt nader 
toe te lichten tijdens een bestuurlijk overleg met het ministerie, de pro-
vincie Noord-Holland en ProRail. Wethouder Jan Schouten: ‘Wij zullen er 
alles aan doen om duidelijk te maken dat dit ons enige bod is. Voor ons 
gevoel komen wij ProRail hiermee al heel ver tegemoet. De leefbaarheid 
van Uitgeest nu en in de toekomst is zodanig in het geding dat wij niet 
anders kunnen dan aan deze locatie stringente voorwaarden verbinden.’ 

Commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften 
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandelt op maandag 19 ja-
nuari 2015 vanaf 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis drie be-
zwaarschriften.

Het eerste en tweede zijn tegen besluiten van burgemeester en wethou-
ders tot het opleggen van een last onder dwangsom, gericht op het be-
eindigen en beëindigd houden van diverse overtredingen op percelen 
aan de Westergeest.

Het derde is tegen het besluit van burgemeester en wethouders een aan-
vraag om omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen voor het 
oprichten van een woning aan de Westergeest.

Trekking kerstboomloterij
Voor de versnippering van de kerstbomen zijn in Uitgeest op 7 januari 
2015 maar liefst 986 bomen ingezameld en versnipperd door de buiten-
dienst van de gemeente. Op zestien lotnummers is daarbij een prijs ge-
vallen: een waardebon van € 20,-. De prijzen zijn af te halen bij de recep-
tie van het gemeentehuis, op vertoon van het juiste lotnummer.

Van de kleur geel zijn de volgende lotnummers winnaar: 166, 283, 291, 
317, 340, 395, 508. Van de kleur rood: 393, 419, 433, 445, 459, 567, 
809, 823, 839.

Gewijzigde openingsuren 
gemeentehuis
De avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdag 15 januari 
komt te vervallen omdat die avond de installatie plaatsvindt  van burge-
meester Verkleij. Het gemeentehuis is daarom deze week op woensdag-
avond 14 januari geopend, van 18.30 tot 20.00 uur.

Op maandagmorgen 19 januari is het gemeentehuis pas om 10.30 uur 
geopend in verband met een eerste bijeenkomst van het personeel met 
de nieuwe burgemeester Wendy Verkleij.

Nieuwe subsidieronde onderhoud
Tussen 1 februari en 31 maart kunnen eigenaren van rijksmonumen-
ten weer zogenoemde ‘instandhoudingssubsidie’ aanvragen bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is dit jaar 50,5 miljoen euro be-
schikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monu-
menten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tui-
nen en 8 ton voor archeologische monumenten.
Met deze steun helpt het Rijk de eigenaren hun monument ‘sober en 
planmatig’ te onderhouden. Het bedrag per monument bepaalt de Rijks-
dienst op basis van een onderhoudsplan voor een periode van zes jaar. 
Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties. Voor meer 
informatie en online aanvragen: www.monumenten.nl   

Installatie burgemeester Verkleij
Wendy Verkleij wordt donderdag 
15 januari door Johan Remkes, 
Commissaris van de Koning, ge-
installeerd als burgemeester van 
Uitgeest. Dat gebeurt tijdens een 
buitengewone raadsvergadering 
die om 20.00 uur begint. De bij-
eenkomst is voor iedereen toegan-
kelijk. Na afloop is er gelegenheid 
om de nieuwe burgemeester geluk 
te wensen.

Wendy Verkleij wordt donderdag 
van ‘gewoon’ burger burgemees-
ter van Uitgeest.

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl




