
Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
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Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

Openingstijden
Gemeentehuis 
maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Publieksbalie: maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: 
maandag t/m vrijdag 09.00-
12.00 uur.

 woensdag 13.30-16.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Ophaaldata gft-afval
In week 5 van het nieuwe jaar 2014 wordt het gft-af-
val opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 januari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 januari.
De Koog: donderdag 30 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 31 januari.
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Drie aquarellisten 
in gemeentehuis

Burgerlijke 
stand

GEBOREN
Diede Antje Hes, dochter 
van M.P. Hes en I. Visser
Jens Deijlen, zoon van T. 
Deijlen en C.J. Welbers

Wethouder Piet Linnartz open-
de woensdagavond 15 janu-
ari met een humoristische 
speech een kunstexpositie in 
de hal van het Uitgeester ge-
meentehuis. Het werk van de 
drie aquarellisten Gré Beemer 
(Heemskerk), Anneke Storms-
Geldermans (Uitgeest) en Rob 
le Mair (Heemskerk) vormt een 

kleurig en gevarieerd tableau. 
De onderwerpen van hun wa-
terverfschilderijen lopen uiteen 
van stillevens, portretten van 
mens en dier tot landschap-
pen, zeezichten en natuur. Het 
werk is nog te bekijken tot en 
met 28 februari 2014, tijdens 
de openingsuren van het ge-
meentehuis.

Plastic afval: 
vierde vrijdag
Met ingang van dit jaar wordt 
het plastic afval opgehaald op 
de vierde vrijdag van de maand 
(in plaats van de derde, zoals in 
2013).
Dat betekent dat het plastic in 
de doorzichtige verzamelzak 
op 24 januari 2014, vóór 07.00 
uur, op de bekende afhaalplek-
ken kan worden aangeboden.

Vrijwilligers gevraagd 
voor NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 
maart 2014 voor de tiende 
keer NLdoet, de grootste vrij-
willigersactie van ons land. Af-
gelopen jaar staken 310.000 
vrijwilligers in vrijwel alle ge-
meenten van het Koninkrijk 
de handen uit de mouwen bij 
maatschappelijke organisa-
ties. Zo hadden ze zelf een leu-
ke dag én hielpen ze vele orga-
nisaties bij ruim 8.400 klussen. 
Ook bestuurders, raadsleden 
en medewerkers van de ge-
meente Uitgeest melden zich 
dit jaar als vrijwilliger aan voor 
allerlei acties in het dorp. Zij 
hopen uiteraard dat hun voor-
beeld in het dorp wordt ge-
volgd.
Verenigingen, instellingen en 
organisaties kunnen een acti-
viteit of een karwei aanmelden 
dat zij graag uitgevoerd willen 

hebben. Dat kan eenvoudig 
op de website www.NLdoet.nl 
Wie financiële middelen nodig 
heeft voor het uitvoeren van 
een klus (zoals materialen) 
kan hier met een aanvraagfor-
mulier tot maximaal 450,- eu-
ro vergoeding krijgen. Wees er 
snel bij, want het Oranje Fonds 
heeft hiervoor 1,5 miljoen eu-
ro in kas en ‘op is op’. De site 
biedt ook hulp bij het organi-
seren van een klus en een kor-
ting van 20% op de aanschaf 
van materialen.
Vrijwilligers kunnen op www.
NLdoet.nl een keuze maken 
uit tal van klussen, onderver-
deeld in ‘aanpakklussen’ en 
‘aandachtsklussen’. In verband 
met de deelname van de amb-
tenaren aan NLdoet is het ge-
meentehuis van Uitgeest op 
vrijdag 21 maart gesloten voor 
publiek.

Paspoort twee keer 
zo lang geldig
Vanaf maandag 20 januari 
2014 worden er geen vinger-
afdrukken meer opgenomen 
bij de aanvraag van een Ne-
derlandse identiteitskaart. Bij 
de aanvraag van een paspoort 
worden dan nog maar twee 
vingerafdrukken opgenomen 
in plaats van vier. Zondag 9 
maart 2014 worden de pas-
poorten en identiteitskaarten 
met een geldigheidsduur van 
tien jaar voor volwassenen 
ingevoerd. Op dit moment is 
een paspoort vijf jaar geldig. 
Met de uitgave van de nieu-
we paspoorten en identiteits-
kaarten vanaf 9 maart veran-

deren ook de (maximale) tarie-
ven voor de reisdocumenten. 
Een paspoort kost nu bij een 
gemeente maximaal 50,35 eu-
ro en zal straks voor mensen 
van 18 jaar en ouder 66,96 
kosten. Dit paspoort is dan 
wel twee keer zo lang geldig 
als nu het geval is. 
Een identiteitskaart die straks 
tien jaar geldig is, kost dan 
voor volwassenen 52,95 eu-
ro. Het kost nu 41,90 euro. De 
identiteitskaart kost voor jon-
geren tot en met 13 jaar nu 
31,85 euro. Met ingang van 9 
maart wordt het tarief voor al-
le minderjarigen 28,36 euro.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

Wethouder Piet Linnartz (geheel links) met naast hem Anneke Storms, 
Rob le Mair en Gré Beemer bij de opening van de expositie (foto: ge-
meente Uitgeest)

Zaterdag 25 januari van 14.00 
tot 17.00 uur is de hal van het 
gemeentehuis aan de Middelweg 
een Politiek Café. De vijftien le-
den van de gemeenteraad en le-
den van de schaduwfracties zijn 
benieuwd naar de mening van 
de inwoners over de toekomst 

van Uitgeest. Dit alles in aanloop 
naar de besluitvorming in de ge-
meenteraadsvergadering van 
donderdag 30 januari. Tijdens 
het Politiek Café wordt ook de 
uitslag van de enquête over de 
toekomst van Uitgeest bekend-
gemaakt.

Politiek Café in gemeentehuis

Een kijkje bij de informatiemarkt van afgelopen zaterdag in het 
gemeentehuis. Daar kwamen een kleine honderd bezoekers op af. 
Voor het Politiek Café wordt een nog grotere toeloop verwacht (foto: 
gemeente Uitgeest).



I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 30 janua-
ri 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende on-
derwerpen:

-  Toekomstkeuze gemeente Uitgeest.
-  Burgerinitiatief schelpenpad Ziendervaart.
-  Voorstel tot vaststelling van de Verordening elektronische kennisgeving 
 Uitgeest.
-  Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de herinrichting 
 speelterrein Voorvenstraat.
-  Voorstel tot afronden herinrichting sportpark De Koog.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 
14-01-2014 - OV 2014-002 - Uitgeesterweg 25a - Plaatsen twee dakkapellen 
17-01-2014 - OV 2014-003 - Roerdompstraat 10 - Plaatsen deur in garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 27 januari 2014 de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 23 januari 2014 ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u con-
tact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 
- 36 11 69.
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