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Ophaaldata gft-afval
In week 5 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 26 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 januari.
De Koog: donderdag 29 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 30 januari. 

Veilig Thuis Noord-Holland Noord 
gestart
Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermis-
handeling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in de nieu-
we organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Hulpvragers en instellin-
gen kunnen bij Veilig Thuis terecht voor het vragen van advies over huise-
lijk geweld en kindermishandeling en het melden ervan. Zo nodig wordt 
ondersteuning aan de adviesvrager of de melder gegeven. Veilig Thuis is 
7x24 uur te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800-2000.
De landelijke overheid heeft opdracht gegeven aan de gemeenten om de 
Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kinder-
mishandeling (AMK) vanaf 1 januari 2015 binnen één organisatie in te rich-
ten. Deze verplichting komt voort uit de Jeugdwet en de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). 
Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) is de Veilig Thuis organisatie in de 
regio Noord-Holland Noord (Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. in-
clusief Uitgeest en West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- 
en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld  en/of kindermishan-
deling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis NHN biedt advies en onder-
steuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eer-
gerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhan-
del, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis on-
derzoek en leidt toe naar hulpverlening.
Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.vooreen-
veiligthuis.nl kunt u lezen hoe Veilig Thuis hulp organiseert.

Gemeenteraden vrijwel 
unaniem voor ambtelijke fusie
De gemeenteraden van de BUCH hebben maandagavond 19 janua-
ri 2015, gezamenlijk bijeen in het gemeentehuis van Castricum, inge-
stemd met het voorstel van de colleges om te gaan werken aan een 
ambtelijke fusieorganisatie voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
Die organisatie moet op 1 januari 2017 van start kunnen gaan. Verder 
werd besloten om de periode tot de zomer te benutten voor het verder 
uitwerken van een bedrijfsplan. De besluiten in de vier gemeenteraden 
werden vrijwel unaniem genomen. 
Via een amendement werd het oorspronkelijke voorstel van de vier col-
leges nog wat verder aangescherpt: het voorgestelde ‘besluit’ van de 
colleges heet nu een ‘zwaarwegend principebesluit’. Het amendement 
benadrukt ook nog eens de beoogde startdatum: 1 januari 2017.
Een motie van de Uitgeester PvdA haalde ook met ruime steun de eind-
streep. Met die motie roepen de gemeenteraden de vier colleges op er-
voor te zorgen dat de gemeenteraden na de totstandkoming van de fu-
sie hun diverse rollen (kaderstellend, controlerend en volksvertegen-
woordigend) goed kunnen blijven uitoefenen. Ook vraagt de motie om 
speciale aandacht voor de griffie in de nieuwe fusieorganisatie. De ra-
den willen verder een stevige vinger in de pap (houden) bij de beste-
ding van de eventuele besparingen.

Burgemeester Wendy Verkleij 
geïnstalleerd

Wendy Verkleij-Eimers is afgelopen donderdag 15 januari door Johan 
Remkes, Commissaris van de Koning, geïnstalleerd als burgemeester 
van Uitgeest. Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergade-
ring. Nadat zij de eed had afgelegd werd zij toegesproken door ach-
tereenvolgens de fractievoorzitters van de gemeente Uitgeest, door 
Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard (namens de regio 
Alkmaar) en door de heer Ben Visser, burgemeester van Scherpenzeel 
(namens het VNG-bestuur).
Locoburgemeester Wil Spaanderman droeg vervolgens de ambtsketen 
aan haar over,  na het uitspreken van een tiental als ‘boodschappen’ 
verpakte adviezen. Uit handen van raadsnestor Guus Krom kreeg de 
nieuwe burgemeester ten slotte de voorzittershamer.
In haar eerste toespraak tot de raad, inwoners van Uitgeest en de ve-
le gasten (o.a. familieleden en bestuurders uit de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk) liet Wendy Verkleij weten vooral heel dichtbij gemeen-
teraad en inwoners te willen staan en ontzettend veel zin te hebben in 
het burgemeesterschap van Uitgeest.
Na afloop van het officiële gedeelte had de nieuwe burgemeester zo’n 
anderhalf uur nodig om alle gelukwensen in ontvangst te nemen. 

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

www.kaveldealdedije.nl

Wendy Verkleij op het moment van het afleggen van de ambtseed tegen-
over Commissaris van de Koning Johan Remkes (foto: gemeente Uitgeest).

Drie nieuwe 
Nederlanders
De Uitgeester inwoonster mevr. Daramola 
 werd dinsdag 13 januari 2015 door (toen 
nog net) burgemeester Theo van Eijk gena-
turaliseerd tot Nederlander. Hij deed dat 
door de oorspronkelijk Nigeriaanse de be-
lofte te laten afleggen. Haar jonge zoon en 
dochter zijn hiermee ook automatisch Ne-
derlander geworden. De naturalisatie was 
meteen de laatste officiële handeling van 
Theo van Eijk als burgemeester van Uit-
geest (foto: gemeente Uitgeest). 

Schoonmaken afvalbakken
Bij de gemeente zijn meldingen binnengekomen van inwoners die aan 
de deur zijn benaderd met de vraag of zij hun kliko’s (afvalbakken) wil-
len laten schoonmaken.
De gemeente benadrukt dat het ieders vrije keuze is om afvalbakken 
door een bedrijf te laten reinigen. Deze service wordt echter niet door 
de gemeente Uitgeest aangeboden en ook is de gemeente niet verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de service of voor de kosten van een 
eventueel aangegane overeenkomst. 

Renovatie Velsertunnel
De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland en is toe 
aan een flinke renovatie. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uit-
voeren gaat de tunnel in 2016 negen maanden helemaal dicht. Rijkswa-
terstaat vergroot onder meer de doorrijhoogte, moderniseert de vlucht-
wegen en vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties. De reno-
vatie zorgt ervoor dat het verkeer ook de komende vijftig jaar weer vlot 
en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de renovatie voldoet de 
Velsertunnel ook aan de veiligheidsnormen in de nieuwe Tunnelwet. 




