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Ophaaldata gft-afval
In week 6 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 februari 
De Koog: donderdag 9 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 10 februari

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Jesse Pieter van der Eng, zoon 
van F. van der Eng en A.M.M. 
Verduin-van der Eng 
Jerom Ranzijn, zoon van H.W. 
Ranzijn en A. Nan
OVERLEDEN 
mw. M. Heijne-Oudhuis, 87 jaar  
mw. H. Liefting-Rem, 90 jaar
GETROUWD 
R. Lewis en S.E. Weisz

NATURALISATIE
Sinds 26 januari 2017 is de 
heer Anthony Lambie Coombes 
officieel Nederlander. Na onder-
tekening van de Verklaring van 
Verbondenheid verraste burge-

meester Wendy Verkleij de oor-
spronkelijk Britse staatsburger 
met een boeket bloemen (foto: 
gemeente Uitgeest).

Gemeenteraad stelt tarieven onroeren-
dezaakbelasting naar beneden bij
De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 26 januari 2017 
de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen naar 
beneden bijgesteld. Die gaan van 0,1379% naar 0,1340% van de WOZ-
waarde. Die waarde is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 in Uit-
geest met gemiddeld 2,9% gestegen. Door het besluit van de raad 
wordt de waardestijging gecompenseerd en zullen de aanslagen voor 
de ozb voor woningeigenaren vrijwel gelijk blijven aan die van vorig 
jaar.

De raad besloot tegelijkertijd om het tarief voor de niet-woningen on-
gemoeid te laten. De WOZ-waarde voor deze categorie onroerend goed 
is in de loop van 2015 licht gedaald (met 0,9%). Om tot dezelfde be-
lastingopbrengst te komen was een lichte verhoging van het ozb-tarief 
nodig geweest. Eigenaren van woningen en niet-woningen in Uitgeest 
kunnen de ozb-aanslagen begin maart tegemoetzien. 
Het formele besluit om de opbrengst van de ozb niet te vergroten nam 
de raad in feite al in november 2016 bij het vaststellen van de begro-
ting. De aanpassing van de tarieven is noodzakelijk als uitwerking van 
het eerder genomen besluit.

Vragen stellen over ontwerpen 
verbinding A8-A9 
De ontwerpen van de drie mogelijke oplossingen om de route tus-
sen de A8 en de A9 te verbeteren zijn in januari bekendgemaakt. 
Op de website www.verbindingA8-A9.nl zijn die te bekijken. Vragen 
over de ontwerpen kunt u op 7 februari stellen aan het projectteam 
van de Verbinding A8-A9. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn zij aanwezig 
in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 
1 te Heemskerk..  

De voorkeursontwerpen zijn opgebouwd uit alle suggesties die in septem-
ber en oktober 2016 zijn ingediend bij het tijdelijke projectbureau in Assen-
delft stond. Per alternatief is een zogenaamd ontwerpboek opgesteld, waar-
in ook de ideeën staan die niet zijn verwerkt in de ontwerpen. De ontwerp-
boeken zijn te downloaden op de website www.verbindingA8-A9.nl.
Op basis van de ontwerpen worden een milieueffectrapportage en een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Als die zijn afgerond zijn de al-
ternatieven goed met elkaar vergelijkbaar en kunnen bestuurders een voor-
lopig voorkeursalternatief bepalen. Dit zal naar verwachting voor de komen-
de zomer gebeuren. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat 
betrokkenen een reactie kunnen indienen.
Wie verhinderd is op 7 februari kan terecht op de inloopavond in Assendelft 
op 9 februari. Van 19.00 tot 21.00 uur beantwoordt het projectteam van de 
Verbinding A8-A9 vragen in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 
te Assendelft.

De drie mogelijke verbindingen tussen de A8 en A9.  Naar het nul-plusalterna-
tief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oran-
je) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet 
verder onderzocht. Werkzaamheden Smallekamplaan

Ter voorbereiding op de bouwactiviteiten op een perceel aan de Smalle-
kamplaan is de firma Scholtens  BV begonnen met het verwijderen van 
bosschages en bomen. Daarnaast is de firma Gebr. Beentjes deze week ge-
start met het afvoeren van het gronddepot dat de gemeente Uitgeest op 
die plek had. 

Kennisgeving Anterieure overeenkomst:
‘Ontwikkeling Smallekamplaan te Uitgeest’
Burgemeester en wethouders van Uitgeest delen mee dat zij op 22 de-
cember 2016 een overeenkomst ex. Artikel 6.24 lid 1 Wro hebben geslo-
ten met Scholtens Projecten B.V. betrekking hebbend op de ontwikkeling 
van een perceel grond gelegen aan de Smallekamplaan te Uitgeest. 
Een zakelijke omschrijving van de overeenkomst ligt vanaf morgen voor 
de duur van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis 
aan van de gemeente Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest gedu-
rende openingstijden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen mevrouw J. Franke. Zij is bereikbaar op e-mailadres joycefranc-
ke@debuch.nl

Commissievergaderingen
De Commissies Grondgebiedzaken en Algemene Zaken en Financiën hou-
den een gecombineerde openbare vergadering op dinsdag 7 februari 2017 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en de agenda is in te zien in het Raadsinformatiesysteem, via de homepa-
ge van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl.
De vergaderingen van de Commissie Samenlevingszaken op maandag 6 fe-
bruari en Algemene Zaken en Financiën op donderdag 9 februari gaan niet 
door.




