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Ophaaldata restafval
In week 8 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 16 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 18 februari.
De Koog: donderdag 19 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 20 februari. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
E.J. Koelman, 76 jaar
C.M. Palmboom, echtgenote van 
C.J.J. Winter, 60 jaar
A. Kuijper, weduwe van 
P.A. Kooger, 80 jaar

P.M. Baalman, echtgenote van 
Van der Vlies, 53 jaar

ONDERTROUW
M.A. Duin en M.P.M. Kruidenberg

Fietswrakken worden 
vernietigd
Afgelopen dinsdag 3 februari heeft de gemeente Uit-
geest 25 fietswrakken en fietsen die ‘rijtechnisch in onvol-
doende staat van onderhoud’ verkeerden (zie APV Gemeen-
te Uitgeest) verwijderd uit de omgeving van het NS-station. 
De rijwielen zijn overgebracht naar de gemeentewerf (Molenwerf 
27). Eigenaars kunnen ze daar nog tot 3 mei ophalen. Na die datum 
zullen de fietsen worden vernietigd. 

Drie kerstboomprijzen 
niet afgehaald
Drie van de zestien winnende loten van de kerstboomversnippering 
op 7 januari zijn nog niet op het gemeentehuis omgewisseld voor 
een waardebon van twintig euro.
Het gaat om de lotnummers 340, 395 en 508, allemaal in de kleur 
geel. Wie meldt zich bij de publieksbalie?

Gemeente kiest voor 
elektrisch rijden 

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl

De gemeente Uitgeest rijdt sinds kort met twee elektrisch aangedre-
ven bedrijfsauto’s. Wethouder Jan Schouten (Ruimtelijke Ordening, 
Milieu) sluit hier een van de voertuigen aan op de oplaadpaal van de 
gemeentewerf. Jan Schouten: ‘De vorige auto’s waren aan vervan-
ging toe. Wij hebben er uiteraard meteen voor gekozen ons wagen-
park een stuk milieuvriendelijker te maken. Elektrisch rijden scheelt 
immers enorm in de uitstoot van CO2. Overigens werken we aan 
een Regionaal Actieplan voor energiebesparing en duurzame ener-
gie. In de regio Alkmaar willen we in 2020 20% minder CO2-uitstoot 
realiseren dan in 2008. In maart komen we naar buiten met concre-
te plannen.’ De bedrijfswagens zijn in gebruik bij werfbeheerder Ri-
chard Dekker (rechts op de foto) en de overige medewerkers van de 
gemeentelijke buitendienst (foto: gemeente Uitgeest).

Ziendervaart groener 
en meer vogelvriendelijk
De gemeentelijke afdeling Civiele Techniek beheert onder 
meer het openbaar groen in Uitgeest. De laatste tijd is veel 
aandacht besteed aan het herstel van de groene omgeving 
van de Ziendervaart.

Langs het hondenlosloopterrein is een veldesdoornhaag aangelegd. 
Nu worden de vrijwel afgeschreven bosplantsoenvakken aangepakt. 
Het snoeiwerk is al uitgevoerd en zodra het weer meewerkt kan hier 
nieuwe aanplant komen.

Op het smalle gedeelte ter hoogte van de Goesinnestraat  worden 
twee bosplantsoenvakken omgezet in gazon. Dat zal visueel meer 
ruimte creëren. Enkele wat bredere bosplantsoenvakken worden bo-
vendien verkleind.

Ook worden nieuwe groenperken aangelegd met heesters zoals 
de wit bloeiende Sorbaria sorbifolia (Gimborn’s Pygmy) en de roze 
bloeiende Spiraea douglasii. Deze heesters zijn zeer geschikt voor 
verwildering en vragen weinig onderhoud. Ze kunnen een schuil-
plaats bieden aan vogels en andere kleine dieren.
Rond de elektriciteitskast ter hoogte van de Leeghwaterstraat wordt 
hulst geplant om deze aan het zicht te onttrekken.

Sociaal Team gemeente Uitgeest
Het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest beantwoordt sinds be-
gin 2015 vragen van inwoners op het gebied van wonen, zorg, wel-
zijn, werk en inkomen. Het team is samengesteld uit consulenten 
van de gemeentelijke afdelingen Wmo, Welzijn en Sociale Zaken, 
aangevuld met een consulent jeugd en mantelzorg en met medewer-
kers van de instellingen MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning) 
en Socius (maatschappelijk werk). 
Het Sociaal Team Uitgeest werkt samen in een netwerk met onder 
meer het Lokaal samenwerkingsverband (huisartsen en thuiszorg), 
instellingen voor jongerenwerk en scholen (CJG en schoolmaat-
schappelijk werk).
Het team is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het ge-
meentehuis via het algemene nummer 14 0251. 
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