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Ophaaldata gft-afval
In week 8 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 februari.
De Koog: donderdag 25 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 26 februari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op 
vrijdag 26 februari.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Wytze Albert Govert de Vink, zoon van W.J. de Vink en A. de Vink-
Hartog

Miss IQ biedt hulp 
aan jonge moeders 
Vorig jaar verhuisde Stichting Miss IQ van Alkmaar naar de IJmond en 
streek neer in het gebouw van basisschool De Wissel in Uitgeest. Hoofd-
doel van de stichting is: ‘Mensen de weg wijzen, die het niet meer we-
ten.’ In de praktijk biedt Miss IQ vooral professionele hulp aan jonge (tie-
ner)moeders. 

Miss IQ kan hulp bieden bij onder meer:

•	 invullen	van	diverse	formulieren
•	 aanvragen	verzekeringen,	abonnementen	etc.
•	 uitleg	bij	brieven	van	overheid,	instanties/bedrijven
•	 telefonisch	contact	met	diverse	instanties
•	 loopbaanadvies,	sollicitatiebrieven	en	-gesprekken
•	 aanvragen	uitkeringen	en	toeslagen	belastingdienst
•	 correspondentie	in	het	algemeen
•	 bemiddeling	naar	schuldhulp
•	 leren	omgaan	met	geld
•	 ordenen	administratie
•	 bemiddeling	ter	voorkoming	van	deurwaarders

Een afspraak maken kan maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 
12.00 uur op tel. 0251-296098. E-mail: info@stichtingmissiq.nl 

Naast deze activiteiten ondersteunt Miss IQ ook kinderen in het Caribi-
sche deel van het koninkrijk met financiële middelen en school- en sport-
materialen. Doel is kinderen die in armoede leven door gerichte educatie 
te behoeden voor het afglijden naar criminaliteit.

Deze schets moet nog nader worden uitgewerkt. De plaats van de sporen 
ligt voor 90% vast. De ligging/loop van de watergang, locatie en vormge-
ving van het dienstgebouw, de toegangsweg e.d. moeten nog nader wor-
den bepaald en besproken met de belanghebbenden. Aan deze schets 
kunnen geen rechten worden ontleend (illustratie: ProRail)

Opvoedspreekuur 
naar Vrijburgschool
Het opvoedspreekuur van Genna Oldewelt (pedagoog bij de JGZ Kenne-
merland) verhuist van het Gezondheidscentrum in de Waldijk naar basis-
school de Vrijburg aan de Niesvenstraat 2. Op het inloopspreekuur van 
08.30-10.30 uur zijn alle Uitgeester ouders van kinderen van 0 tot 19 
jaar welkom op de vrijdagen 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 
17 juni 2016.
Waarom een opvoedspreekuur? Opvoeden en opgroeien is een hele klus 
en het is heel normaal dat u dan soms tegen vragen oploopt. Erover pra-
ten kan vaak helpen.  Het hoeft daarbij helemaal niet om ingewikkelde 
problemen te gaan. Hoe eerder een probleem wordt opgelost hoe beter 
het is voor de sfeer in uw gezin en de ontwikkeling van uw kind!

Vragen die we zoal tegenkomen op het opvoedspreekuur:
•	 Mijn	dochter	van	vier	doet	zo	lelijk	tegen	mij	als	ik	haar	uit	school	haal
•	 Mijn	zoontje	van	vijf	luistert	absoluut	niet,	totdat	ik	heel	kwaad	word
•	 Sinds	de	scheiding	wil	mijn	dochter	van	tien	niet	meer	bij	andere	kinde-
 ren spelen
•	 Mijn	zoon	van	zeven	maakt	er	iedere	morgen	een	drama	van	om	naar	
 school te gaan
•	 Mijn	dochter	van	dertien	trekt	zich	zo	terug,	wat	gaat	er	toch	in	haar	om?
•	 Mijn	zoon	van	vijftien	moet	de	hele	week	bijkomen	van	zijn	weekend

Met deze, maar natuurlijk ook met andere vragen kunt u terecht bij het 
inloopspreekuur. 

College Uitgeest blij met keuze 
voor opstelterrein ‘N203’
Het opstelterrein voor sprinters komt definitief op de locatie ‘N203’ in 
Uitgeest: aan de oostzijde van het viaduct A9 en aan de zuidkant langs 
de provinciale weg N203 en de spoorbaan Krommenie-Uitgeest. Staats-
secretaris Sharon Dijksma heeft haar onomkeerbare besluit daarover op 
1 februari per brief gemeld aan Uitgeest en de overige regiogemeenten, 
de provincie Noord-Holland en ProRail. Het college van Uitgeest is blij 
dat het zich onvoorwaardelijk is blijven inzetten voor de keuze die nu 
door het Rijk is gemaakt.
Burgemeester Wendy Verkleij: ‘Het was bepaald geen gelopen race. In 
januari 2015 schoven we met vijf gemeenten de ‘N203’ naar voren als 
voorkeurslocatie. Voor Uitgeest de op een na beste optie, de beste zou 
immers zijn: buiten onze gemeentegrenzen. Maar als het dan toch Uit-
geest moest worden was voor ons van meet af aan duidelijk dat de loca-
tie ‘N203’ uit het oogpunt van leefbaarheid voor onze inwoners de bes-
te keuze was.’
‘De afgelopen maanden ontstond er echter steeds meer druk om het ma-
ken van de definitieve keuze uitgesteld te krijgen, of zelfs tot nieuwe af-
wegingen en keuzes te komen. Hoewel we begrip hadden voor de rol 
van onder meer de provincie, die zich zorgen maakt over de uitvoerbaar-
heid van de aanleg van de toekomstige verbinding A8-A9, zijn we ons 
met veel energie sterk blijven maken voor de locatiekeuze die nu een 
feit is. In het besluit dat er nu ligt neemt de staatssecretaris de zorgen 
van de provincie overigens ook goeddeels weg. Dit succes stemt ons 
ook om die reden tot grote tevredenheid.’
ProRail zal de vervolgstappen voor de inrichting van het opstelterrein 
naar buiten brengen. Burgemeester Verkleij: ‘Zeker is dat wij ons samen 
met de provincie, de ministeries van IenM en OCW en ProRail zullen in-
spannen om het terrein zo goed mogelijk in het groene, open landschap 
in te passen en de nadelen op het gebied van geluid- en lichthinder te 
beperken.’

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau Com-
panen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie moet onder 
meer antwoord geven op de vraag voor welke groepen inwo-
ners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan bouwen en wat 
voor soort woningen dat dan bij voorkeur zouden moeten zijn. 
De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de beantwoording 
van deze vragen is uiteraard van groot belang! 
Op de homepage van de website www.uitgeest.nl is een vragen-
formulier te vinden. Dat kunt u downloaden, invullen en vóór 
1 maart 2016 bij de gemeente inleveren. De antwoorden wor-
den gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, die in 
mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voor-
gelegd. 




