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Ophaaldata restafval
In week 7 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 15 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 17 februari.
De Koog: donderdag 18 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 19 februari. 

Burgerlijke stand

GEBOREN
Bas Peter Theo Keijsper, zoon 
van A.P. Keijsper en M.C.A. den 
Blanken
Jurre Pieter Zonneveld, zoon 
van R.J. Zonneveld en B.M.L. 

Commissaris van de Koning 
op bezoek in Uitgeest

Welke basisschool 
kiest u voor uw kind?  
De Uitgeester basisscholen zetten vanaf deze maand hun deuren open 
voor ouders van nieuwe aanstaande leerlingen. De meeste kinderen gaan 
vanaf hun vierde jaar naar school (vanaf vijf jaar verplicht). Op de komen-
de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen ouders de scholen bekijken, vra-
gen stellen aan leerkrachten en directie en informatie meenemen zoals 
schoolgidsen etc. 
Uitgeest heeft één basisschool voor openbaar onderwijs (De Wissel) en 
vier voor katholiek onderwijs (De Molenhoek,  De Binnenmeer, De Vrij-
burg en Kornak).
De Wissel heeft op maandag 14 maart een open dag van 09.00 tot 12.00 
uur en van 13.15 tot 15.15 uur. ’s Avonds is er een informatieavond van 
20.00 tot 21.30 uur. 
Meer informatie: www.dewisseluitgeest, e-mail: info@dewisseluitgeest.nl.
De Molenhoek heeft een open dag op zaterdag 13 februari van 11.00 
tot 13.00 uur. Meer informatie: www.molenhoek-tabijn.nl, e-mail: molen-
hoek@tabijn.nl.
Binnenmeer heeft een open dag op donderdag 11 februari van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Meer informatie: www.binnenmeer-tabijn.nl, www.face-
book.com/binnenmeer, e-mail: binnenmeer@tabijn.nl.
De Vrijburg heeft een open dag op woensdag 17 februari van 08.45 uur 
tot 12.15 uur. Meer informatie: www.vrijburg-tabijn.nl, www.facebook.
com/devrijburg, e- mail: vrijburg@tabijn.nl.
Kornak heeft een open dag op woensdag 17 februari van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Meer informatie: www.kornak-tabijn.nl,  www.facebook.com/
BasisschoolKornak

De commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes, bracht donder-
dag 4 februari 2016 een werkbezoek aan Uitgeest. Hij wisselde van ge-
dachten met burgemeester en wethouders, ondernemers en vertegen-
woordigers van maatschappelijke instellingen. Aan het eind van de mid-
dag sprak hij in de raadzaal met leden van de gemeenteraad over ac-
tuele bestuurlijke thema’s voor Uitgeest en de provincie Noord-Holland. 
Op de trappen van Bob’s Party & Events staan de heer Remkes en burge-
meester Wendy Verkleij op deze foto in het midden. Rechts van de bur-
gemeester Jan Ros (Stichting Zwembad De Zien), links van de commissa-
ris zijn kabinetschef  R. Wortelboer. Achter deze is half zichtbaar locoge-
meentesecretaris Jan Berkeveld, naast hem mw. C. Klein (De Meerparel), 
de wethouders Judie Kloosterman, Jack Zwarthoed en Antoine Tromp, 
B. Dobber (Dobber Pharma), P. Blankendaal (Bob’s Party & Events), wet-
houder Karel Mens en J. Schotvanger (Facta) – (foto: gemeente Uitgeest).

Trouwen in Uitgeest kan overal!
Steeds meer bruidsparen hebben behoefte aan een trouwlocatie naar ei-
gen keuze. Om die reden hebben burgemeester en wethouders van Uit-
geest per 1 november 2015 een nieuw Reglement Burgerlijke Stand vast-
gesteld. De belangrijkste wijziging is dat voortaan elke locatie in de ge-
meente Uitgeest als trouwlocatie kan worden aangewezen.
U kunt dus voortaan zelf de locatie kiezen in Uitgeest waar u wilt trou-
wen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
Verdere informatie en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uit-
geest.nl

Laat van u horen met Burgernet
De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. In 
uw eigen buurt kunt u zelf ook al veel doen om uw leefomgeving prettig 
en veilig te houden. Met Burgernet is het voor de gemeente en de politie 
nog gemakkelijker om met u samen te werken.
Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de poli-
tiemeldkamer start, na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekst-
bericht per sms.
Als deelnemer van Burgernet kunt u dan helpen bij het zoeken van bij-
voorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het oplossen van een misdrijf. 
En bij een hartstilstand kunt u alvast eerste hulp verlenen.
In een crisissituatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als deelnemer van Bur-
gernet  informatie over wat u het best kunt doen. Daarom is het zo be-
langrijk dat heel veel mensen aan Burgernet gaan deelnemen.
Door uw ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen om uw leefom-
geving veiliger te maken. Dat kan eenvoudig vanuit huis, op straat of 
vanaf uw werkplek. Ga voor meer informatie naar de website: www.bur-
gernet.nl.

Binnenmeer heeft een open dag op donderdag 11 februari van 09.00 
uur tot 17.00 uur. Meer informatie: www.binnenmeer-tabijn.nl, www.fa-
cebook.com/binnenmeer, e-mail: binnenmeer@tabijn.nl.
De Vrijburg heeft een open dag op woensdag 17 februari van 08.45 uur 
tot 12.15 uur. Meer informatie: www.vrijburg-tabijn.nl, www.facebook.
com/devrijburg, e- mail: vrijburg@tabijn.nl.
Kornak heeft een open dag op woensdag 17 februari van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Meer informatie: www.kornak-tabijn.nl,  www.facebook.com/
BasisschoolKornak

Brandveilig leven? 
Doe de check
Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen om de eigen 
woon- en leefomgeving brandveiliger te maken. Iedereen kan zich aan-
melden voor een gratis woningcheck op de website van brandweer Ken-
nemerland: www.brandweer.nl/kennemerland/brandveiligleven/aan-
meldingsformulier
Verdere informatie en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uit-
geest.nl

Snijders Vroegop
Roald Marinus Tromp, zoon van 
M.Tromp en M.G.C. Betjes

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
L. Kerdijk en W.M. Zonneveld
B.S. van den Berg en S.A.M. Vader




