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Ophaaldata gft-afval

In week 6 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 februari. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 februari.
De Koog:  donderdag 11 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 februari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
26 februari.

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau  
Companen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie moet 
onder meer antwoord geven op de vraag voor welke groepen 
inwoners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan bouwen 
en wat voor soort woningen dat dan bij voorkeur zouden moe-
ten zijn. De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de be-
antwoording van deze vragen is uiteraard van groot belang!

Op de homepage van de website www.uitgeest.nl is een vragen- 
formulier te vinden. Dat kunt u downloaden, invullen en 
vóór 1 maart 2016 bij de gemeente inleveren. De antwoorden  
worden gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, 
die in mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd.  

Burgerlijke stand

GEBOREN
Nina Sophie Steunebrink, doch-
ter van R.A. Steunebrink en J.C. 
Jonker

B

OVERLEDEN
C. Petra, 87 jaar
T. Vleeschhouwer, w/v H. Pool, 
89 jaar 

Avond over hondenbeleid 
op 25 februari
In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de 
regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen 
van honden duidelijk te maken. Een half jaar verder is het de wens om te 
evalueren hoe de ervaringen zijn in de verschillende gebieden.
De gemeente nodigt belangstellenden van harte uit om mee te komen 
denken over het hondenbeleid van Uitgeest, op donderdagavond 25 fe-
bruari 2016 vanaf 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. In-
loop met een kopje koffie of thee is er vanaf 19.30 uur.

Opvoedspreekuur 
naar Vrijburgschool
Het opvoedspreekuur van Genna Oldewelt (pedagoog bij de JGZ Kenne-
merland) verhuist van het Gezondheidscentrum in de Waldijk naar basis-
school de Vrijburg aan de Niesvenstraat 2. Op het inloopspreekuur van 
08.30-10.30 uur zijn alle Uitgeester ouders van kinderen van 0 tot 19 
jaar welkom op de vrijdagen 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 
17 juni 2016.

Waarom een opvoedspreekuur? Opvoeden en opgroeien is een hele klus 
en het is heel normaal dat u dan soms tegen vragen oploopt. Erover pra-
ten kan vaak helpen.  Het hoeft daarbij helemaal niet om ingewikkelde 
problemen te gaan. Hoe eerder een probleem wordt opgelost hoe beter 
het is voor de sfeer in uw gezin en de ontwikkeling van uw kind !
Vragen die we zoal tegenkomen op het opvoedspreekuur:
- Mijn dochter van vier doet zo lelijk tegen mij als ik haar uit school haal
- Mijn zoontje van vijf luistert absoluut niet, totdat ik heel kwaad word
- Sinds de scheiding wil mijn dochter van tien niet meer bij andere kin-

deren spelen
- Mijn zoon van zeven maakt er iedere morgen een drama van om naar 

school te gaan
- Mijn dochter van dertien trekt zich zo terug, wat gaat er toch in haar 

om?
- Mijn zoon van vijftien moet de hele week bijkomen van zijn weekend

Met deze, maar natuurlijk ook met alle andere vragen kunt u terecht bij 
het inloopspreekuur. U bent van harte welkom ! 

Beschoeiing Kemphaanstraat
De hele maand februari 2016 wordt overdag gewerkt aan het vervangen 
van de beschoeiing achter de Kemphaanstraat tot aan het Penningkruid.
De werkzaamheden kunnen soms wat geluidshinder veroorzaken. De 
gemeente vraagt daarvoor begrip van de omwonenden. Voor meer infor-
matie: dhr. G. Zwart, tel. 0251-661148, of e-mail: g.zwart@uitgeest.nl.

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

Informatieavond over ontwik-
keling 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 werk-
sessies georganiseerd met onder meer inwoners, winkeliers, ouderen, 
jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan hen is gevraagd hoe 
het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, welke ontwikkelingen zij 
zien waar we mee te maken krijgen en welke opgaven Uitgeest heeft om 
haar idealen in 2030 werkelijkheid te laten worden.
De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd samen-
gestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 2030 
slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed integraal 
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 werk-
sessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwoners 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 gele-
genheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te laten op infor-
matiepanelen 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




