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Ophaaldata restafval
In week 6 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 februari.
De Koog: donderdag 5 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 februari. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
A.F. Houtman, 67 jaar
A. Martens, 70 jaar
E. Lingbeek, 81 jaar

Sociaal Team gemeente Uitgeest
Het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest beantwoordt sinds begin 2015 
vragen van inwoners op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en in-
komen. Het team is samengesteld uit consulenten van de gemeentelijke 
afdelingen Wmo, Welzijn en Sociale Zaken, aangevuld met een consulent 
jeugd en mantelzorg en met medewerkers van de instellingen MEE (onaf-
hankelijke cliëntondersteuning) en Socius (maatschappelijk werk). 
Het Sociaal Team Uitgeest werkt samen in een netwerk met onder meer 
het Lokaal samenwerkingsverband (huisartsen en thuiszorg), instellingen 
voor jongerenwerk en scholen (CJG en schoolmaatschappelijk werk).
Het team is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het gemeente-
huis via het algemene nummer 14 0251. 

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.

GEBOREN
Caitlin Marie de Wit, dochter 
van B.C. de Wit en J. M. de Wit
Lynn A. Gooijer, dochter van 
P.J.M. Gooijer en W.A.M. van Velzen

Boek schrijvende kapper 
voor burgemeester

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgemeester Wendy Ver-
kleij ontving maandagmid-
dag 26 januari 2015 in 
boekhandel Schuyt uit han-
den van de auteur een exem-
plaar van ‘Verknipt’. Uit-
geester Ton Tromp verwerk-
te in dit boek autobiografi-
sche schetsen van zijn jeugd 
maar vooral ook van de 45 
jaar die hij in het kappersvak 
werkte. Tromp houdt zichzelf 
naar eigen zeggen ‘een spie-
gel voor’, maar omdat hij 38 
jaar lang een kapperszaak 
had aan de Middelweg komt 
ook het in de loop der jaren 
veranderende Uitgeest veel-
vuldig aan bod. Een ideaal geschenk dus voor de nieuwe burgemeester die 
nu een stukje Uitgeester geschiedenis in een notendop in handen heeft. Op 
de foto het moment dat de trotse auteur de burgemeester zijn boek over-
handigt (foto: gemeente Uitgeest).

Hondenbezitters: 
graag uw medewerking!
De gemeente Uitgeest ontvangt regelmatig klachten over het gedrag 
van hondenbezitters. Met name wordt geklaagd over het niet opruimen 
van hondenpoep en over het loslopen van honden waar dat niet is toe-
gestaan.
De gemeente doet een dringend beroep op de eigenaars van viervoe-
ters om zich verantwoordelijk te gedragen en zich aan de regels te hou-
den. Alleen zo kan de overlast voor andere inwoners binnen de perken 
blijven.
De regels zijn eenvoudig: speeltuintjes en speelvelden zijn altijd verbo-
den gebied voor honden. Verder moeten ze overal zijn aangelijnd, be-
halve op de plaatsen die met borden als losloopplek zijn aangewezen. 
Opruimen van hondenpoep moet altijd en overal, behalve op een paar 
plaatsen in het buitengebied die hieronder worden genoemd.
  
LOSLOOPPLEKKEN
De Koog
De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De 
Zien (Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehe-
le Ziendervaart tot en met het Huttenweekerrein. Op het dijkje rondom 
Koog-Noord moet de hond aangelijnd zijn om schapen niet te versto-
ren. 
  
Uitgeest-Zuid
De losloopzone loopt van het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering 
van het trapveldje!), door de berm van de Anna van Renesselaan, over 
het oude Waldijkje tot en met het uitrenveld voor honden aan de Darse.
  
Oude Dorp
Géén losloopplekken.
  
Bedrijventerrein
Honden mogen loslopen langs de Westerwerf, Oosterwerf en Molen-
straat.
  
OPRUIMPLICHT
Overal behalve:
- Lagendijk, vanaf Broekpolderweg richting Tweede Broekermolen.
- Broekpolderweg, Uitgeesterweg, Koogdijk en Ziendijk.

Raadsvergadering 29 januari 2015
Donderdag 29 januari wordt de tweede raadsvergadering gehouden 
van dit jaar. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Naast de benoeming van leden van diverse commissies 
staat op de agenda de vaststelling van tarieven voor het gebruik van 
gemeentelijke accommodaties.
De complete agenda is te vinden op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raadsinformatiesysteem.

Commissie GGZ gaat niet door
De geplande vergadering van de Commissie Grondgebiedzaken gaat dins-
dagavond 3 februari niet door.




