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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 restafval
In week 8 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 februari.
De Koog: donderdag 20 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 21 februari.
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Nieuwe Nederlanders uit Irak

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jake Dason Vergonet, zoon van D.S. Knufman en F.W. 
Vergonet
Max Zeinstra, zoon van K.H. Schürmann en T.W. Zein-
stra

GEHUWD
D.J.H. de Ruiter en D.A.G. Koperdraat

OVERLEDEN
Mw. O.E. Idsinga, 69 jaar

Burgemeester Theo van Eijk 
heeft vorige week op het ge-
meentehuis een Uitgeester 
echtpaar afkomstig uit Irak en 
twee van hun zoons het Neder-
landerschap verleend. Onder 
het genot van een kopje koffie 
en een gebakje vertelde de bur-
gemeester de nieuwe Nederlan-
ders het een en ander over ons 
land. 
De heer Al-Araji gaf aan dat hij 

een klussenbedrijf wil beginnen 
en kreeg daarvoor de nodige 
tips mee. Mevrouw Al-Araji is 
kapster en wil haar werkzaam-
heden graag uitbreiden. De ou-
ders en hun beide schoolgaan-
de zoons lieten weten enorm 
blij te zijn met hun naturalisa-
tie. Met een mooi boeket en een 
receptenboekje over ‘de Hol-
landse pot’ gingen de nieuwe 
Nederlanders weer op huis aan.

Openbare bekendmakingen 
digitaal
De Openbare Bekendmakin-
gen van de gemeente Uitgeest 
(aangevraagde en verleende 
vergunningen; aankondigin-
gen van vergaderingen etc.) 
verschijnen met ingang van 
deze week niet meer in ge-
drukte vorm in een huis-aan-
huisblad.
Ze zijn alleen nog in te zien 
op de overheidswebsite www.
officielebekendmakingen.nl 

via ‘Gemeenteblad’. Na regi-
streren (zie onder ‘Acties’) is 
het hier mogelijk om te zoe-
ken naar bekendmakingen 
van Uitgeest en andere ge-
meenten. Het is ook mogelijk 
om via e-mail geattendeerd te 
worden op bepaalde bekend-
makingen. De website geeft 
overigens ook de bekendma-
kingen van provincies, water-
schappen en Staatscourant.

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

Tijdens de naturalisatieceremonie neemt burgemeester Theo van Eijk 
mevrouw Al-Araji de eed af. Een van de aanwezige kinderen van het 
echtpaar staat niet op de foto (foto: gemeente Uitgeest). 

Woensdag 12 februari onder-
tekenen de wethouders van 
tien gemeenten in Noord-Hol-
land een samenwerkingsover-
eenkomst voor de realisatie en 
het beheer van een regionaal 
wandelnetwerk in Noord-Hol-
land. Het wandelnetwerk ligt 
in de gemeenten Bergen, Lan-
gedijk, Heerhugowaard, Alk-
maar, Heiloo, Castricum, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen. Een deel van het 
wandelnetwerk is al klaar en 

in 2015 komt het geheel ge-
reed. Het wandelnetwerk be-
staat uit routes die met ge-
kleurde pijlen in twee richtin-
gen zijn bewegwijzerd. Wan-
delaars kunnen op basis van 
knooppunten een wandeling 
samenstellen. Het systeem is 
vergelijkbaar met dat van de 
fietsknooppunten. De samen-
werkende gemeenten hebben 
Recreatie Noord-Holland ge-
vraagd om het wandelnetwerk 
te realiseren.

Wandelnetwerk in Noord-Holland  

Waar zijn we zonder ‘U’?
Onder het motto Waar zijn we 
zonder ‘U’ verrasten de ge-
meentesecretarissen van Ber-
gen, Heiloo en Castricum de 
medewerkers van de gemeen-
te Uitgeest vorige week met 
drie taarten. De ‘U’ stond uiter-
aard voor Uitgeest.

De drie gemeenten wilden met 
deze actie tot uiting brengen 
dat ze blij zijn met de keuze 
van de gemeenteraad van Uit-
geest om intensief te gaan sa-
menwerken als BUCH-gemeen-
ten. Het gebaar viel duidelijk 
goed in de smaak.

Karin Peters (Castricum), Hetty van de Meent (Heiloo), Wim Bierman 
(Bergen) en Trudy van den Broek (Uitgeest) hadden duidelijk veel ple-
zier bij het aansnijden van de taarten (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder Wil Spaanderman bij het ondertekenen van de samenwer-
kingsovereenkomst (foto: gemeente Uitgeest).




