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Ophaaldata restafval
In week 5 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 januari
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 februari
De Koog: donderdag 2 februari
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 3 februari
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 januari.

Vergadering gemeenteraad 26 januari
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 26 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
-  Afscheid van raadslid Serena Doeve (Uitgeest Lokaal) en installatie 
 van raadslid Olivier Peek (Uitgeest Lokaal)
-  Voorbereidingskrediet Centrumgebied
-  Samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam

 Voor meer informatie: zie de complete agenda op het Raadsinforma-
tiesysteem, bereikbaar via de homepage van de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl

Herdenking neerstorten 
Amerikaanse B17 in Uitgeest
Op vrijdag 10 februari 2017 vindt een herdenking plaats van het 
neerstorten van een Amerikaanse B17 in een weiland in Uitgeest, 
dichtbij de grens met Heemskerk. De bommenwerper verongeluk-
te op 10 februari 1944, na in de lucht te zijn bestookt door Duitse 
jachtvliegtuigen. De herdenking wordt gehouden op initiatief van 
de gemeente Uitgeest, waarbij de organisatie ter hand wordt geno-
men door het Uitgeester Comité 4 mei en de gemeente Uitgeest, in 
samenwerking met de Aircraft Recovery Group ’40-’45 (ARG). Plaats 
van handeling is het gedenkteken dat zestien jaar geleden door de 
ARG is opgericht op 300 meter ten noorden van Fort Veldhuis.  

De openbare herdenking begint om 13.00 uur met een stille tocht vanaf Fort 
Veldhuis naar het monument aan de Communicatieweg. Op die plek worden 
de belangstellenden welkom geheten door het Comité 4 mei. De Aircraft Re-
covery Group zal de gebeurtenissen van 1944 toelichten. Na de Last Post 
wordt om 13.20 uur, het historische tijdstip van de vliegtuigcrash,  twee mi-
nuten stilte gehouden. Die worden gevolgd door het gezamenlijk zingen 
van het Wilhelmus en een korte toespraak door burgemeester Wendy Ver-
kleij. Met het leggen van kransen en bloemen en de voordracht van een ge-
dicht wordt de plechtigheid afgesloten. Na afl oop is er een ontvangst op 
Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn beman-
ning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een mis-
sie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bom-
menwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarde-
ren. De ‘Hells Belles’ werd op de te-
rugweg boven Nederland door Duit-
se jagers ontdekt en verschillende ke-
ren onder vuur genomen. Als gevolg 
daarvan brak de rechtervleugel af en 
werden verschillende bemanningsle-
den uit het toestel geslingerd. De B17 
stortte neer in een weiland langs de 
Communicatieweg, aan de Uitgees-
ter kant van de gemeentegrens Uit-
geest-Heemskerk. Vier leden van de 
bemanning vonden de dood; de zes 
overlevenden werden afgevoerd naar 
Fort Veldhuis. Een van de overleven-
den, copiloot Samuel Gundy, bezocht 
op uitnodiging van de Aircraft Recove-
ry Group en de gemeente eind jaren 
tachtig de gemeente Uitgeest en de 
plaats van de crash.

Precies zestien jaar geleden werd het 
gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Air-
craft Recovery Group ’40-’45, die in 
Fort Veldhuis een oorlogsmuseum be-
heert. Bij de onthulling waren familie-
leden van omgekomen bemanningsle-
den aanwezig. Het is dit jaar – 73 jaar 

na dato – voor het eerst dat op de dag en het tijdstip van de crash een her-
denking plaatsvindt van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944.

Het monument ter herinnering aan 
de vliegramp, langs de Communica-
tieweg.

Verkiezingen Tweede Kamer
Als inwoner van Uitgeest kunt u op woensdag 15 maart 2017 tussen 7.30 
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of uw stem uitbrengen in een an-
dere gemeente. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke 
website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw stempas ontvangt u begin maart. Als u ten onrechte geen stem-
pas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren kunt u een vervangen-
de stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van 
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdag 10 maart 2017.

U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur.

Opknapbeurt groen Prinses Beatrixlaan
Aannemer Wijcker Groen begint maandag 30 januari 2017 in samenwer-
king met de gemeentelijke buitendienst met het opknappen van de groen-
perken van de Prinses Beatrixlaan en omgeving. Waar mogelijk komen er 
uitstapranden bij groenperken die langs parkeerplaatsen liggen.
De opknapbeurt is nodig omdat diverse groenperken versleten zijn. Er ko-
men nieuwe vaste planten, afgezoomd met rode beukenhagen langs de 
trottoirs. Dat gebeurt zowel aan de Koogzijde van de Prinses Beatrixlaan 
als aan de zijde van het Oude Dorp. 
Voor zes essen is kappen helaas noodzakelijk. De vele wortels maken het 
onmogelijk om het groenperk van verse goede grond te voorzien en nieu-
we beplanting aan te brengen. Deze bomen zijn in het verleden geplant 
zonder groeiplaatsverbetering. De wortels zijn op zoek gegaan naar voe-
ding en hebben het trottoir en de straatbanden opgedrukt. Ter vervanging 
van deze bomen komen er zes zuileiken. 

Trek je sportschoenen aan en kom zaterdag 28 
januari van 20:00-21.30 uur naar sporthal De Zien 
in Uitgeest. Daar kun je kennismaken met stoere 
sporten als kickboksen, hip-hop en bubblevoetbal. 
Leuk en leerzaam!  
    
Aanmelden kan via buurtsportcoach@uitgeest.
nl. Doe het snel, want vol=vol! Kosten: € 2 bij 
aanmelding en € 2,50 aan de deur. 

Deze editie van Sport try-out Uitgeest is tot stand 
gekomen in samenwerking met buurtsportcoach 
Uitgeest en het jongerenwerk Uitgeest. 

www.alkmaarsport.nl
Sporthal De Zien, Zienlaan 4 Uitgeest
072 548 93 00  |  buurtsportcoach@uitgeest.nl
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