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Ophaaldata gft-afval
In week 4 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 27 januari.
De Koog: donderdag 28 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 januari.

Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer 
Schiphol vastgesteld
Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking om de hinder van vlieg-
verkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen in de regio te ver-
minderen. 
De komende jaren zal Schiphol blijven groeien. Enerzijds belangrijk, 
want Schiphol is voor de regio van economisch belang, maar ander-
zijds ook een aandachtspunt, omdat onze regio in het verlengde van 
de Polderbaan ligt als start- en landingsbaan; overdag en ’s nachts. 
Daarbij komt ook de grens van 500.000 vluchten, zoals die in het 
Alders-akkoord van 2008 is overeengekomen, snel in zicht. Door sa-
men te werken en de invloed te bundelen willen deze acht gemeen-
ten nadrukkelijker meepraten over hoe de groei van Schiphol in goe-
de banen kan worden geleid. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de 
bestuurders in op het zo veel mogelijk beperken van de hinder van 
het vliegverkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen.

Leefbaarheid Uitgeest
Voor het college van Uitgeest speelt daarbij nog een grote rol dat het 
terugdringing van de overlast van Schiphol als een wezenlijke bij-
drage ziet aan de leefbaarheid in de gemeente. Die staat volgens het 
Uitgeester college toch al onder toenemende druk door verkeers- en 
andere factoren.
De Bestuurlijke Agenda is de opvolger van de Strategische nota 
Schiphol 2013. Met deze Agenda leggen bestuurders uit de regio 
IJmond-Alkmaar vast op welke wijze zij zullen inzetten op hinder-
beperking. In de Agenda wordt naast geluidhinder ook aandacht ge-
geven aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de 
communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastge-
steld beleid van de acht gemeenten, maar om de inzet in het be-
stuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richt de 
Bestuurlijke Agenda Schiphol zich vooral op punten die niet expliciet 
in het Alders-akkoord staan vermeld. 

De belangrijkste punten:
• Nader onderzoeken van de economische betekenis van de nacht-

vluchten voor de mainportfunctie. 
• Verder inperken van de hinder van nachtvluchten; vaste aan- en 

uitvliegroutes in de nacht voor alle start- en landingsbanen. 
• Hoger aanvliegen, zeker als de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet 

in gebruik is of als er sprake is van nauw omschreven vaste nade-
ringsroutes waardoor twee landingsbanen vaker dan nu open ge-
steld kunnen worden. 

• Geen hinderverplaatsing naar de regio IJmond-Alkmaar door de 
bouw van 100.000 woningen in de Metropool Amsterdam.

• IJmondgemeenten met grondgebied binnen de beperkingencon-
tour voor geluidgevoelige bestemmingen, zullen in die gebieden 
zelf heel terughoudend zijn met bouwplannen.

Burgemeester Wendy Verkleij overhandigt de sleutel van de werkruim-
te van de wijkagenten in het gemeentehuis van Uitgeest aan wijkagent 
Frans Pals. Ook diens collega Adrie Schaap is er zichtbaar blij mee (fo-
to: gemeente Uitgeest).

Aanhangwagen fout op Stationsplein
In de berm naast het Stationsplein in Uitgeest staat al geruime tijd een 
aanhangwagen geparkeerd. De aanhangwagen is kennelijk niet in ge-
bruik en heeft geen kenteken. Het is voor de gemeente niet mogelijk 
om de eigenaar te achterhalen.
Het parkeren van de aanhangwagen is in strijd met artikel 9 sub a van 
de Parkeerexcessenverordening. De eigenaar wordt verzocht om de 
aanhangwagen uiterlijk 26 januari 2016 weg te halen. Als dit niet ge-
beurt past de gemeente bestuursdwang toe en laat de aanhanger af-
voeren en op termijn vernietigen. 

Politiesteunpunt Uitgeest 
officieel in gebruik
Maandag 11 januari 2016 is het politiesteunpunt in het gemeente-
huis van Uitgeest aan de Middelweg met de symbolische overhandi-
ging van een sleutel officieel in gebruik genomen. Inwoners van Uit-
geest kunnen via 0900-8844 telefonisch een afspraak maken met 
hun wijkagent. Inwoners van Uitgeest hebben daarnaast de beschik-
king over een 3D-aangifteloket, waar op afspraak via 0900-8844 ze-
ven dagen in de week van 9.00 uur tot 22.00 uur aangifte gedaan 
kan worden. Het 3D-aangifteloket bevindt zich aan de achterzijde 
van het gemeentehuis aan de Dr. Brugmanstraat.
De wijkagenten blijven fysiek aanwezig in de wijk en zijn het aan-
spreekpunt voor de inwoners. Voor vragen, tips of een afspraak is 
de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende ge-
vallen altijd 112. 

Restafval en gft wisselen 
in 2016 van week
In 2016 wordt het restafval opgehaald in de oneven weken en het 
gft-afval in de even weken. Precies andersom dan in 2015 het ge-
val was. Deze aanpassing was nodig omdat het vorige jaar 53 week-
nummers telde.
De vaste ophaaldagen blijven in 2016 voor elke wijk gewoon 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 vrij-
dag van de maand.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie de nieuwe afv-
alkalenders voor 2016 op de website van de gemeente Uitgeest, via 
de homepage, onder ‘Huisvuil en afval’. De nieuwe kalenders (vier, 
voor elk ophaalgebied één) zijn ook in geprinte vorm mee te nemen 
van de balie in het gemeentehuis.

Brandveilig leven? Doe de check
Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen om de ei-
gen woon- en leefomgeving brandveiliger te maken. Iedereen kan zich 
aanmelden voor een gratis woningcheck op de website van brand-
weer Kennemerland: www.brandweer.nl/kennemerland/brandveilig-
leven/aanmeldingsformulier




