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Ophaaldata gft-afval
In week 4 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 januari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 januari 
De Koog: donderdag 26 januari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 27 januari

BURGERLIJKE STAND
GETROUWD 
P. Albrink en J.M. Dekker

Burgernetdeelnemers 
maken Uitgeest veiliger
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en 
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving  te vergroten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwo-
ners en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij drin-
gende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk 
bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na 
een ongeval.  
Inmiddels zijn er ongeveer 1,6 miljoen Burgernetdeelnemers in Neder-
land. Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat 
de politie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Veel Burger-
netacties worden nu al opgelost dankzij tips van deelnemers. Bij meer 
deelname kan Burgernet nog succesvoller worden. Help ook mee en 
word vandaag nog Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en meld u 
aan. Deelname aan Burgernet is gratis. Werkt of verblijft u vaak in een 
andere gemeente dan waar u woont? Dan kunt u zich ook daar aanmel-
den voor Burgernet. 

Wat maakt dit netwerk uniek?
- Burgernet werkt met spraak- en sms-berichten 
- Burgernet is lokaal gericht en bereikt haar deelnemers binnen ieders 
 eigen postcodegebied 
- Burgernet is automatisch gekoppeld aan Twitter, voor de provincie 
 Noord-Holland is dit @Burgernet_NH 
- Burgernet heeft nu ook een handige app waarmee overal in Neder-
 land berichten kunnen worden ontvangen!

Fien Reulen – vooraan links – kreeg op het gemeentehuis van de burgemees-
ter te horen hoe haar wens gaat worden vervuld. Haar tantes en zusjes ge-
noten mee (foto: gemeente Uitgeest). 

Burgemeester vervult 
hartenwens zesjarige Fien
Burgemeester Wendy Verkleij heeft woensdag 11 januari 2017 de harten-
wens vervuld van de zesjarige Fien Reulen. Die mag met haar ouders, twee 
tantes en zusjes binnenkort naar de bioscoop in Castricum. Fien had die 
wens in de wensboom gehangen die tijdens de kerstdagen op de kerst-
markt voor het gemeentehuis stond.
De wens van Fien werd gekozen uit heel wat inzendingen omdat Fien 
niet echt iets voor zichzelf wilde, maar vooral ook voor anderen. Zij wilde 
graag iets terugdoen voor de tantes die haar een keer op een bioscoopje 
hadden getrakteerd. Vanwege dat sympathieke doel kreeg Fien meer dan 
waarom ze vroeg: ze wordt met haar gezelschap van acht personen per 
taxibusje naar de bios vervoerd en wordt daar ook voorzien van iets lek-
kers om te drinken en te knabbelen.

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 

Afvalcontainer stuk?
De procedure voor het verwisselen van uw afvalcontainer is gewijzigd. Is 
uw afvalcontainer stuk? U kunt lege, kapotte afvalcontainers zelf om ko-
men wisselen tijdens de openingstijden van de gemeentewerf. 
 
Staat uw container er na het legen niet meer? Kijkt u dan even rond in de 
buurt, soms worden containers even verderop teruggevonden. Indien de 
container dan nog niet terecht is vult u het digitale formulier in. U kunt met 
het ingevulde en verzonden formulier naar de gemeentewerf om een an-
dere container op te halen. Het formulier is te vinden op de homepage van 
www.uitgeest.nl, links onderin bij ‘Overzicht formulieren’, of bij het pro-
duct ‘Afvalcontainers’.  
 
Bent u fysiek niet in staat om de container op te komen halen dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente. Eenmaal per twee weken worden de 
containers dan thuis bezorgd. Geeft u daarbij aan of het gaat om een gft-
container of een container voor restafval.

Nieuwe afvalkalenders online
De nieuwe afvalkalenders voor 2017 staan per wijk online op de websi-
te van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl, zie onder ‘Huisvuil en afval’ 
op de homepage) . De kalenders lopen tot april; met ingang van die maand 
komt er een andere inzamelaar van afval. 
Uiterlijk in maart volgt daarover meer informatie. 

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digitaal 
aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formulieren’ 
linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over de eve-
nementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, dan Pro-
ducten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage de zoekma-
chine gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.

Bent u al aangemeld voor NLAlert?
Weten wat je moet doen bij een noodsituatie. Daar is NLAlert voor. Als er 
een ramp gebeurt ontvangen mensen, die zich voor NLAlert hebben aan-
gemeld, een tekstbericht op hun mobiel. Hierin staat precies wat er aan de 
hand is en wat mensen het beste kunnen doen. 

Hoe werkt NL-Alert? 
De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de direc-
te omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broad-
cast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele te-
lefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is ver-
gelijkbaar met een radiosignaal. Mensen ontvangen hierdoor een NL-Alert 
óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Naam en 
telefoonnummer zijn niet nodig en blijven onbekend.
Dus ga naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.




