
Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
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Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

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 gft-afval
In week 7 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 februari.
De Koog: donderdag 13 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 14 februari.

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
5 februari 2014

Kastanjeziekte aan de 
Geesterweg

Burgerlijke stand
GEBOREN
Sebbe Cornelis Paul Pepping, zoon van M.C. Pepping 
en I.E. de Goed

ONDERTROUW
M.H.J. Leijen en B. van den Heuvel

Een viertal kastanjebomen in 
het plantsoen langs de Gees-
terweg, dichtbij sporthal De 
Meet, is ernstig aangetast door 
kastanjeziekte. Als gevolg van 
zwamvorming breken takken 
spontaan af. In twee van de 
vier bomen zit veel dood hout 

en zijn de toppen al aan het af-
sterven.

De zes tot twaalf meter hoge 
bomen worden op korte ter-
mijn gerooid. Kastanjeziekte is 
besmettelijk voor andere kas-
tanjebomen. 

Eén rijstrook Tolweg afgesloten
Van de Tolweg in Heemskerk 
is deze week één rijstrook af-
gesloten. Ook het fietspad 
is dicht. Reden is het verwij-
deren en aanleggen van een 
stalen gasleiding voor een 
nieuwbouwproject nabij de 

kruising met de Baandert.
Vanaf de Communicatieweg 
en de Baandert (in Heems-
kerk) is het niet mogelijk om 
de Tolweg op te rijden. Au-
toverkeer en fietsers worden 
omgeleid.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

De kastanjebomen op de voorgrond moeten helaas worden verwijderd 
vanwege ziekte (foto: gemeente Uitgeest).

Het bestrijden van ongedierte 
is sinds een jaar geen wettelijke 
taak meer voor gemeenten. De 
gemeente Uitgeest verwijst in-
woners voor de bestrijding van 
ratten en muizen naar een ge-
specialiseerd bedrijf. Voor wes-
pen geldt hetzelfde, behalve 
als de overlast zich voordoet in 
de buurt van openbare gebou-
wen of plantsoenen. In dat ge-

val kunt u dit bij de gemeente 
melden via het ‘Meldingen- en 
klachtenformulier’ op de ho-
mepage van de gemeentelijke 
website.
Heeft u een muskusrat of be-
verrat gezien? Laat dit dan we-
ten op de website www.mus-
kusrattenbeheer.nl. Deze die-
ren vormen een bedreiging 
voor de veiligheid van dijken. 

Bestrijding ongedierte: 
geen gemeentetaak

Openbare bekendmakingen 
digitaal
De Openbare Bekendmakin-
gen van de gemeente Uitgeest 
(aangevraagde en verleende 
vergunningen; aankondigin-
gen van vergaderingen etc.) 
verschijnen vanaf volgende 
week niet meer in gedrukte 
vorm in een huis-aan-huisblad.
Ze zijn dan alleen nog in te 
zien op de overheidswebsi-
te www.officielebekendmakin-
gen.nl via ‘Gemeenteblad’. Na 

registreren (zie onder ‘Acties’) 
is het hier mogelijk om te zoe-
ken naar bekendmakingen van 
Uitgeest en andere gemeen-
ten. 
Het is mogelijk om via e-mail 
geattendeerd te worden op be-
paalde bekendmakingen.
De website geeft overigens 
ook de bekendmakingen van 
provincies, waterschappen en 
Staatscourant. 

Geen paspoortaanvraag op 
6 en 7 maart
Gemeenten kunnen donder-
dag 6 maart en vrijdag 7 maart 
2014 geen aanvragen voor een 
paspoort of een identiteits-
kaart in behandeling nemen. 
Dus ook op het gemeente-
huis van Uitgeest is dat op de-
ze twee dagen niet mogelijk. 
Reden is de invoering van de 
tienjarige geldigheid voor pas-
poorten en identiteitskaarten 
vanaf 9 maart 2014.
Paspoorten en identiteitskaar-
ten die zijn aangevraagd vóór 

donderdag 6 maart worden ge-
leverd binnen de gebruikelij-
ke levertijden. Een document 
waarvan de spoedaanvraag op 
woensdag 5 maart vóór 16.00 
uur is gedaan, wordt de dag er-
na, dus op 6 maart 2014 ge-
leverd.
Het aanvragen van een nood-
paspoort bij de Koninklijke Ma-
rechaussee blijft in de periode 
van donderdag 6 maart tot en 
met zondag 9 maart 2014 wel 
gewoon mogelijk.

De Monumentencommissie Uit-
geest houdt op donderdag 6 fe-
bruari 2014 om 16.00 uur een 

vergadering in het gemeente-
huis.

Vergadering Monumenten-
commissie

Legitimeren op de werf
Wie op de gemeentewerf af-
val komt aanbieden, moet 
zich kunnen legitimeren als 
Uitgeester. Inwoners die nog 
maar kort in de gemeente 
zijn, hebben nog geen iden-

titeitsbewijs met de woon-
plaats Uitgeest. Zij kunnen 
zich legitimeren met een aan 
hun geadresseerde brief, bij 
voorkeur afkomstig van de 
gemeente.



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 ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare verga-
dering op donderdag 6 februari 2014 in de raadzaal van het gemeente-
huis van Uitgeest. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agen-
da staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel inzake het vervolg van de verkenning samenwerking gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
- Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde Legesverordening 2014.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf 
van printers.

VERGADERING COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare verga-
dering in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 17 februari 
2014. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan be-
zwaarschriften tegen:

- het besluit van burgemeester en wethouders om een omgevingsver-  
  gunning te verlenen voor het plaatsen van een blokhut in het natuur- 
  en recreatiegebied Dijkerhemme te Uitgeest;
- het besluit van burgemeester en wethouders om een verzoek om plan-
  schadevergoeding af te wijzen;  
- het stopzetten van de subsidierelatie met de stichting CKV;
- de besluiten van burgemeester en wethouders met betrekking tot sub-
  sidievaststelling.

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN
Bij besluit van 24 december 2014, met kenmerk B2013.1294,  hebben 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest op grond van 
artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uitgeest besloten 
de volgende dagen en tijden aan te wijzen als collectieve festiviteiten: 
De nacht van vrijdag 25 april 2014 op zaterdag 26 april tot 01.00 uur in 
verband met Koningsnacht. 
Zaterdag 26 april 2014 tot 23.00 uur in verband met Koningsdag.
De nacht van zaterdag 7 juni 2014 op zondag 8 juni 2014 tot 01.00 uur 
in het Pinksterweekend.
Zondag 8 juni 2014 tot 23.00 uur in verband met het Pinksterweekend.
De nacht van zaterdag 5 juli 2014 op zondag 6 juli 2014 tot 01.00 uur 
in verband met de kermis.
Zondag 6 juli 2014 tot 23.00 uur in verband met de kermis.
Woensdag 9 juli 2014 tot 23.00 uur in verband met de kermis.
De nacht van woensdag 31 december 2014 op donderdag 1 januari 
2015 tot 01.00 uur in verband met Oudejaarsnacht.

Op deze dagen gelden de geluidsvoorschriften uit artikel 2.17, 2.19 en 
2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
niet. Aan het besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:
Dat het equivalente muziekgeluidsniveau als gevolg van de inrichting, 
gemeten binnen in woningen van derden, niet meer bedraagt dan 50 
dB(A), en dat tijdens een collectieve festiviteit (met uitzondering van de 
kermis) deuren en ramen van de inrichting zijn gesloten behalve voor 
het doorlaten van personen of goederen.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
Bij besluit van 29 januari 2014, verzonden op 30 januari 2014, met 
kenmerk B2014.0403, hebben burgemeester en wethouders van de ge-
meente Uitgeest besloten om Vishandel Kerssens een standplaatsver-
gunning te verlenen ten behoeve van de verkoop van vis.
Het betreft de standplaats op het parkeerterrein bij de Jumbo Super-
markt aan de Melis Stokelaan op vrijdagochtenden en de zaterdagen, en 
de standplaats op het terrein aan de Middelweg nabij de Marskramer op 
vrijdagmiddagen. 
De vergunning is geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015, en op 
woensdag 31 december 2014 voor de standplaats op het parkeerterrein 
bij de Jumbo Supermarkt aan de Melis Stokelaan.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Bij besluit van 29 januari 2014, verzonden op 30 januari 2014, met 
kenmerk B2014.0404, hebben burgemeester en wethouders van de ge-
meente Uitgeest besloten om de firma Mama Mai standplaatsvergunning 
te verlenen ten behoeve van voornamelijk Vietnamese snacks. 
Het betreft hierbij de standplaats op de locatie hoek Prinses Beatrixlaan/
Hogeweg op woensdagen, en de standplaats op de Anna van Renesse-
plein, ter hoogte van de voormalige bushalte, op donderdagen.
Deze vergunning is geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Bezwaar maken
Tegen dit besluit  kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Uit-
geest, Middel weg 28, Uitgeest, 1911 EG, door middel van het indienen 
van een gedagte kend en gemotiveerd ondertekend bezwaar schrift. Een 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken 
om een voorlopige voor ziening, als u van mening bent, dat, gelet op al-
le belangen, onmid dellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn 
griffie rechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft 
aangetekend.
Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indie-
nen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische  handte-
kening (DigiD). Kijk  op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Ontvangstdatum 
02-02-2014 - OV 2014-006 - Provincialeweg, langs A9 en Westerwerf - 
Plaatsen vier tijdelijke reclameobjecten
03-02-2014 - OV 2014-007 - De Kuil 25 - Oprichten woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Verzenddatum
29-01-2014 - OV 2014-003 - Roerdompstraat 102 - Plaatsen deur in garage
04-02-2014 - OV 2013-089 - Langebuurt/Meerpad - Bouw van 9 wonin-
gen in plaats van de eerder op deze locatie vergunde 22 appartementen 
en het verplaatsen van 6 eerder vergunde bergingen

Bezwaar maken: 
tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn 
van zes weken gaat in één dag na de verzending van de besluiten aan de 
aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum van 
deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwer-
kingtreding 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 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. 

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 10 februari 2014 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behande-
len bouwplannen ligt vanaf 06 februari 2014 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.




