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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 restafval
In week 6 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 februari.
De Koog: donderdag  6 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 7 februari. 
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Gouden bruiloft echtpaar Martens

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.C. van Dijk, weduwe van G.H. Koelman, 91 jaar

GEBOREN
Vajèn Alet Ann van Velzen, dochter van J. van Oostveen 
en M.A.M. van Velzen

Burgemeester Theo van Eijk 
ging onlangs op bezoek bij het 
gouden echtpaar Jaap en Lia 
Martens. Op 28 november 2013 
was het vijftig jaar geleden dat 
ze in Alkmaar in het huwelijk 
traden. Door omstandigheden 
moest het huwelijksfeest wor-
den uitgesteld. Behalve met een 
feestboeket verraste de burge-
meester het echtpaar met een 
kopie van hun originele huwe-
lijksakte. 
Jaap Martens (73) groeide van 
jongs af aan op in Uitgeest. Zijn 
bruid Lia (69) is geboren en ge-
togen in Alkmaar. Eind 1961 
ontmoetten zij elkaar op een 
bedrijfscursus. Jaap was toen 
net gestopt als profvoetballer. 

Na hun huwelijk hadden ze ja-
renlang een groente- en fruit-
zaak op de Hogeweg, naast de 
speeltuin. Geleidelijk stapten ze 
over op bemiddeling in onroe-
rend goed, eerst van woningen, 
later ook van bedrijfsobjecten.
Toen de kinderen wat groter 
werden stortte Lia Martens zich 
op haar passie: de gemeentepo-
litiek. Vele jaren had zij namens 
D66 zitting in de Commissie 
Ruimtelijke Ordening, Volksge-
zondheid en Onderwijs.

Sinds zeventien jaar woont het 
echtpaar met veel plezier aan 
de Geesterweg. Ook hun twee 
zoons en vijf kleinkinderen zijn 
woonachtig in Uitgeest. 

Geheimhouding persoonsgegevens 
In de Gemeentelijke Basis-
administratie (GBA) zijn per-
soonsgegevens opgeno-
men van iedere inwoner van 
de gemeente. Deze gege-
vens verstrekt de gemeente 
meestal automatisch aan di-
verse overheidsinstellingen 
en enkele bijzondere maat-
schappelijke instellingen, zo-
als pensioenfondsen. Dit is 
een wettelijke verplichting, u 
kunt hier als inwoner niets te-
gen ondernemen.
Er kunnen echter ook ande-
re instanties of bedrijven zijn 
die om informatie over u vra-
gen. Het gaat dan om ver-
strekkingen aan zogenoemde 
‘verplichte derden’ (zoals een 
curator of advocaat die een 
dagvaarding aan uw adres 
wil uitbrengen), de stichting 
interkerkelijke ledenadmini-
stratie (die voor alle kerkge-
nootschappen de ledenadmi-
nistratie bijhoudt) en aan zo-
genoemde ‘vrije derden’ (niet-
commerciële instellingen, zo-
als sport- en muziekvereni-
gingen of particulieren). 
Voor het verstrekken van de-
ze informatie kunt u verzoe-
ken om geheimhouding van 
uw gegevens. Meer infor-
matie en het juiste formu-
lier vindt u op www.uitgeest.
nl  Verzoeken van commerci-
ele bedrijven zoals een verze-
keringskantoor of een bank 
worden door de gemeente al-
tijd geweigerd. Wijzigingen 
doorgeven aan dit soort be-
drijven (in geval van een ver-
huizing) moet u zelf regelen.
U hebt ook het recht tot inza-

ge in uw gegevens (artikel 79 
Wet GBA). U kunt een verzoek 
daartoe (met kopie legitima-
tiebewijs) richten aan Burge-
meester en wethouders, t.a.v. 
de afdeling Publiekszaken, 
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. 
Wij benaderen u dan voor de 
kosteloze inzage. Wilt u het 
op papier? Dan kunt u een 
uittreksel online bestellen via 
het klachten- of meldingen-
formulier op de site www.uit-
geest.nl of aanvragen aan de 
balie in het gemeentehuis. 
Hier zijn wel kosten aan ver-
bonden. 
Ten slotte kunt u de gemeen-
te schriftelijk verzoeken om 
een opgave van gegevens, 
die vanuit de basisadmini-
stratie zijn verstrekt aan in-
stellingen en derden. Dit 
overzicht sturen wij u toe, 
behalve wanneer de staats-
veiligheid of strafbare feiten 
een rol spelen. Dit betreft al-
leen de gegevens die in het 
jaar voorafgaand aan het ver-
zoek zijn verstrekt (Artikel 
103 wet GBA). U kunt uw ver-
zoek met een kopie legitima-
tiebewijs richten aan Burge-
meester en wethouders.

U kunt uw gehele persoons-
lijst ook inzien op http://
www.mijnoverheid.nl (inlog-
gen met DigiD). Twijfelt u 
eraan of uw gegevens cor-
rect zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadmini-
stratie? Neem dan contact 
op met Publiekszaken van de 
gemeente Uitgeest, telefoon-
nummer 140251.

Het gouden echtpaar Martens met burgemeester Theo van Eijk (foto: 
gemeente Uitgeest).

Vanaf 1 februari kunnen jon-
geren voor een soa-test of vra-
gen over seks terecht op het 
soa-spreekuur van GGD Kenne-
merland in Heemskerk, locatie 
Duitslandlaan 3. 
GGD Kennemerland heeft 
spreekuren voor jongeren t/m 
24 jaar en voor risicogroepen. 
Je kunt hier getest worden op 
soa (seksueel overdraagbare 
aandoening) en op hiv. Ook kun 
je een recept krijgen voor de 
anticonceptiepil, of vragen be-
spreken op het gebied van soa 
en seksualiteit. De soa-test en 
hiv-test zijn gratis, evenals het 
recept voor de anticonceptiepil 
en de informatieve gesprekken.
Er is vooraf geen verwijsbrief 

nodig van de huisarts of een 
verzekeringspasje. Ook hoef 
je je achternaam en adresge-
gevens niet te geven: je wordt 
anoniem geholpen.
De spreekuren zijn op afspraak. 
Een afspraak kan alleen telefo-
nisch worden gemaakt.
Er zijn ook soa-spreekuren 
in Haarlem (Zijlweg 200) en 
Hoofddorp (Spaarnepoort 5). 

Voor het maken van een af-
spraak of voor meer informatie 
is de GGD van maandag tot vrij-
dag van 09.00 tot 11.00 uur be-
reikbaar op tel. 023-7891610. 
Voor de locatie Haarlem kan 
ook online een afspraak wor-
den gemaakt.

Soa-spreekuur GGD Kennemerland

Lagendijk afgesloten voor 
autoverkeer
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier brengt in de 
week van 3 tot en met 7 fe-
bruari een duiker aan in de La-
gendijk ter hoogte van Fort bij 
Krommeniedijk. Om die reden 
moet de Lagendijk ter plaat-
se worden afgesloten voor al-
le autoverkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid. Fietsverkeer 

blijft mogelijk en bedrijven en 
woningen zijn gewoon bereik-
baar.
Als gevolg van slechte weers-
omstandigheden of door over-
macht kan het zijn dat de 
werkzaamheden opschuiven 
of uitlopen. Meer informatie: 
www.hhnk.nl onder het kopje 
‘Werk in de buurt’.



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 COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 3 februari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Uit-
geest. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
- Presentatie van de ontwikkelingen bij het Jongerenwerk / Zienhouse.
- Aangepaste toewijzingsprocedure woningen in De Slimp.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op dins-
dag 4 februari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
- Evaluatie HMS.
- Voorstel inzake het aanpassen van de Bouwverordening Uitgeest 2014.
- Voorstel inzake de bestemmingswijziging Meerpad.
- Voorstel inzake de realisatie van vier woningen ter plaatse van Assum 13 
en 16a.

ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 
21-01-2014 - OV 2014-005 - Berkenstraat 2 - Realiseren van een uitrit 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNINGEN (REGulIERE PROCEDuRE)
Verzenddatum
24-01-2014 - OV 2013-111 - De Kuil 37 - Oprichten van een woning 
28-01-2014 - OV 2013-110 - Achterpad 7 - Realiseren dakopbouw 

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. De-
ze termijn van zes weken gaat in één dag na de verzending van de beslui-
ten aan de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de da-
tum van deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de in-
werkingtreding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op 
een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een 
voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoe-
ken om een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorzie-
ning moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

RECtIfICAtIE 
In de publicatie van 22 januari 2014 stond vermeld dat er een omgevings-
vergunning OV 2014-002 voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de 
Uitgeesterweg 25a is aangevraagd. Deze informatie is onjuist. Het betreft 
hier een vooroverleg.




