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Ophaaldata restafval
In week 7 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 februari 
De Koog: donderdag 16 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 17 februari

Uitgeest en PWN ook 
partner in waterketen
PWN en de gemeente Uitgeest maken voortaan ook deel uit van de sa-
menwerking in de waterketen in de regio Noord-Kennemerland Noord, 
waar andere gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier (HHNK) al deel van uitmaakten. 
 
De gemeenten en HHNK zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het 
afvalwater in onze regio. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, 
te transporteren en te zuiveren. De partijen stemmen taken op elkaar af 
en werken zoveel mogelijk samen, ook met de andere gemeenten in de 
regio. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en kunnen kosten 
worden bespaard in de waterketen. De ambitie is om 30 miljoen euro te 
besparen vanaf 2020 op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. 
Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen.
Een mooi voorbeeld van samenwerking is het project ‘minder hard, meer 
profijt’. PWN doet een extra inspanning om het drinkwater te ontharden, 
waardoor het hoogheemraadschap minder inspanning hoeft te leveren 
om het afvalwater te zuiveren en de consument minder wasmiddel hoeft 
te gebruiken.
 
Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, 
stijgen de kosten voor schoon water. Om schoon water betaalbaar en de 
kwaliteit hoog te houden zijn in 2011 in het Bestuursakkoord Water af-
spraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen vastgelegd.

Herdenking neer-
storten Amerikaan-
se B17 in Uitgeest
Op vrijdag 10 februari 2017 vindt 
een herdenking plaats van het neer-
storten van een Amerikaanse B17 
in een weiland in Uitgeest, dichtbij 
de grens met Heemskerk. De bom-
menwerper verongelukte op 10 fe-
bruari 1944, na in de lucht te zijn 
bestookt door Duitse jachtvliegtui-
gen. De herdenking wordt gehou-
den op initiatief van de gemeen-
te Uitgeest, waarbij de organisatie 
ter hand wordt genomen door het 
Uitgeester Comité 4 mei en de ge-
meente Uitgeest, in samenwerking 
met de Aircraft Recovery Group ’40-
’45 (ARG). Plaats van handeling is 
het gedenkteken dat zestien jaar 
geleden door de ARG is opgericht 
op 300 meter ten noorden van Fort 
Veldhuis.  

Na het verzamelen in Fort Veldhuis van-
af 12.45 uur begint de openbare her-
denking om stipt 13.00 uur met een stil-
le tocht vanaf het fort naar het monu-
ment aan de Communicatieweg. Op die 
plek worden de belangstellenden wel-
kom geheten door het Comité 4 mei. De 
Aircraft Recovery Group zal de gebeur-
tenissen van 1944 toelichten. Na de 
Last Post wordt om 13.20 uur, het his-
torische tijdstip van de vliegtuigcrash, 
twee minuten stilte gehouden. Die wor-
den gevolgd door het gezamenlijk zin-
gen van het Wilhelmus en een korte toe-
spraak door burgemeester Wendy Verkleij. Met het leggen van kransen en 
bloemen en de voordracht van een gedicht wordt de plechtigheid afgeslo-
ten. Na afloop is er een ontvangst op Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn bemanning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een missie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bommenwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarderen. De ‘Hells Belles’ werd op de terug-
weg boven Nederland door Duitse jagers ontdekt en verschillende keren on-
der vuur genomen. Als gevolg daarvan brak de rechtervleugel af en werden 
verschillende bemanningsleden uit het toestel geslingerd. De B17 stortte 
neer in een weiland langs de Communicatieweg, aan de Uitgeester kant van 
de gemeentegrens Uitgeest-Heemskerk. Vier leden van de bemanning von-
den de dood; de zes overlevenden werden afgevoerd naar Fort Veldhuis. Een 
van de overlevenden, copiloot Samuel Gundy, bezocht op uitnodiging van 
de Aircraft Recovery Group en de gemeente eind jaren tachtig de gemeente 
Uitgeest en de plaats van de crash.
Precies zestien jaar geleden werd het gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Aircraft Recovery Group ’40-’45, die in 
Fort Veldhuis een oorlogsmuseum beheert. Bij de onthulling waren familiele-
den van omgekomen bemanningsleden aanwezig. Het is dit jaar – 73 jaar na 
dato – voor het eerst dat op de dag en het tijdstip van de crash een herden-
king plaatsvindt van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944. 

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digitaal 
aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formulieren’ 
linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over de eve-
nementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, dan Pro-
ducten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage de zoekma-
chine gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.

Verkiezingen Tweede Kamer
Als inwoner van Uitgeest kunt u op woensdag 15 maart 2017 tussen 7.30 
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of uw stem uitbrengen in een an-
dere gemeente. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke 
website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw stempas ontvangt u begin maart. Als u ten onrechte geen stem-
pas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren kunt u een vervangen-
de stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van 
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdag 10 maart 2017. 
 
U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur.

Het monument ter herinnering 
aan de vliegramp, langs de Com-
municatieweg. 

Programma herdenking
Het programma van de herdenking op vrijdag 10 februari is als volgt:
12.45 uur: Verzamelen in Fort Veldhuis, Genieweg 1, Heemskerk 
13.00 uur: Stille tocht naar vliegtuigmonument Communicatieweg 
13.10 uur: Start herdenking 
13.30 uur: Terugtocht 
13.40 uur: Ontvangst op Fort Veldhuis
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