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Ophaaldata restafval
In week 5 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 1 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 3 februari.
De Koog: donderdag 4 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 5 februari. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
G.T.N. Kroon, 66 jaar

Veel belangstelling voor 
Wonen, Zorg en Welzijn
Onder de prikkelende kop: ‘Woont u als zorgbehoevende in 2025 
nog zelfstandig?’ zette de gemeente op dinsdagavond 19 januari de 
deur van de raadzaal open. Daar werd door zo’n dertig deskundi-
gen en belangstellenden gebruik van gemaakt onder wie de Uitgees-
ter huisartsen en vertegenwoordigers van Viva Zorggroep en Kenne-
mer Wonen.
Na inleidende woorden door de wethouders Antoine Tromp en Judie 
Kloosterman werd een presentatie verzorgd over Wonen, Zorg en 
Welzijn. Daarover werd in groepen gediscussieerd en de uitkomsten 
werden centraal besproken. Onder anderen Mary Zwaan namens de 
ANBO en Gerard Hendriks namens de huurdersvereniging voerden 
daarbij het woord.

Informatieavond 
Centrumgebied Uitgeest
Woensdagavond 3 februari 2016 is er in Dorpshuis de Zwaan een in-
formatieavond over het Centrumgebied van Uitgeest. De presentatie 
start om 20.00 uur.
Op 10 november vorig jaar vond in het dorpshuis een participatie-
avond plaats over het onderwerp ‘Stedenbouwkundig kader Centrum-
gebied Uitgeest’. Er werden workshops gehouden waar inwoners hun 
wensen konden laten horen over de invulling van het gebied tussen 
Geesterweg, Castricummerweg, Middelweg en Dokter Brugmanstraat. 
Rekening moest worden gehouden met de mogelijke bouw van een 
schoolgebouw en met de realisatie van zorgwoningen in het gebied. 
Naar aanleiding van de wensen die naar voren werden gebracht heeft 
stedenbouwkundig bureau Islant verschillende opties uitgewerkt.
Deze opties willen wij u graag tonen en toelichten op woensdag 3 fe-
bruari 2016 in Dorpshuis de Zwaan. De presentatie start om 20.00 
uur.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 28 januari 2016 in de raadzaal van het gemeente-
huis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de agenda is te vinden 
op de homepage van de website www.uitgeest.nl via het ‘Raadsin-
formatiesysteem’.
Volgende week vergaderen de commissies Samenlevingszaken 
(maandag 1 februari), Grondgebiedzaken (dinsdag 2 februari) en 
Algemene Zaken en Financiën (donderdag 4 februari). Telkens ’s 
avonds om 20.00 uur. Ook die agenda’s zijn te vinden via het ‘Raads-
informatiesysteem’. 

Wethouder Antoine Tromp bij de aftrap van de discussieavond (foto: 
gemeente Uitgeest).

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 1 februari 2016 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te be-
handelen bouwplannen ligt vanaf  28 januari 2016  ter inzage bij de 
balie van de afdeling Publiekszaken.
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.

Informatieavond over 
ontwikkeling Uitgeest tot 2030
In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie 
voor Uitgeest tot 2030. Afgelopen najaar zijn daarvoor een groot 
aantal werksessies georganiseerd met onder meer inwoners, winke-
liers, ouderen, jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan 
hen is gevraagd hoe het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, wel-
ke ontwikkelingen zij zien waar we mee te maken krijgen en welke 
opgaven Uitgeest heeft om haar idealen in 2030 werkelijkheid te la-
ten worden.

De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd sa-
mengestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 
2030 slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed in-
tegraal verhaal voor de verdere ontwikkeling van Uitgeest.
Op dinsdagavond 9 februari 2016 organiseert het gemeentebestuur 
in het gemeentehuis een informatieavond over de resultaten van de 
werksessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwo-
ners horen over de toekomst van Uitgeest en hen uitnodigen om deel 
te nemen aan de werksessies in de komende maanden.
De informatieavond op 9 februari start om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) met een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna 
is er gelegenheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te 
laten op informatiepanelen in de hal van het gemeentehuis.
In verband met de catering wordt het op prijs gesteld wanneer u zich 
van tevoren aanmeldt voor de avond via g.kornmann@uitgeest.nl

Hoe ziet het Uitgeest van de toekomst eruit? (foto: gemeente Uit-
geest).




