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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 gft-afval
In week 9 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 24 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 26 februari.
De Koog: donderdag 27 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 28 februari.
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Interesse Bouwend Nederland 
voor De Dije

Burgerlijke stand
GEBOREN
Luka Koelman, zoon van 
M. Koelman en S.L. Hand
Philippe Harko Bernard 
Robert Löwenthal, zoon 
van B.A.J.B. Löwenthal en 
I.J.K. Lautenbach

ONDERTROUW
H.W. Ranzijn en A. Nan 

GEHUWD
T.J.Q. Wijker en M. van 
den Berg
A.M.F.M. van Noort en F.R. 
Maksimova
M.H.J. Leijen en B. van den 
Heuvel

OVERLEDEN
J.P.C. Dam, 84 jaar

Kavelproject De Dije heeft de 
belangstelling getrokken van 
Bouwend Nederland. De vereni-
ging van bouw- en infrabedrij-
ven bracht vorige week een be-
zoek aan Wil Spaanderman, de 
voor het project verantwoorde-
lijke wethouder. Een filmploeg 
van Bouwend Nederland kwam 
opnamen maken op het bouw-
terrein nabij het sportpark.
Wat met name de aandacht wek-
te was het besluit van het colle-
ge vorig jaar april om een rea-
listischer grondprijs voor de ka-
vels te vragen, in overeenstem-
ming met de gangbare markt. 
Dat betekende een verlaging 
van de kavelprijzen van De Dije 

met 30% tot 35%. De stagneren-
de verkoop kwam vervolgens 
na de zomer goed op gang. Op 
dit moment zijn elf van de veer-
tien kavels verkocht. Op twee 
kavels is een optie genomen.
Volgens Bouwend Neder-
land zouden meer gemeenten 
het voorbeeld van wethouder 
Spaanderman moeten volgen 
en hun grondprijzen aanpassen 
aan de huidige markt. De hape-
rende bouwsector zou daarvan 
zeker kunnen profiteren.

Het filmpje met wethouder 
Spaanderman is binnenkort te 
zien op de website www.bou-
wendnederland.nl.

Werkzaamheden Tolweg duren 
langer
De werkzaamheden aan de 
Tolweg in Heemskerk lopen 
uit tot het einde van deze 
week. Dat komt door tegen-
slag bij de aanleg van een sta-
len gasleiding voor een wo-
ningbouwproject.
De rijstrook Tolweg vanaf de 
Communicatieweg naar de 
Hoflaan is dagelijks tot 16.00 
uur afgesloten. Automobilis-
ten wordt aangeraden reke-
ning te houden met vertra-

ging. De rijstrook in omge-
keerde richting blijft gewoon 
open.
Na afronding van het werk 
aan de gasleiding worden de 
afzettingen en omleidingen 
voor het autoverkeer verwij-
derd. Vervolgens wordt het 
fietspad bestraat en kan het 
fietsverkeer de normale rou-
te weer volgen. De verwach-
ting is dat dit midden volgen-
de week het geval is.

Wethouder Wil Spaanderman voor de camera op bouwlocatie De Dije 
(foto: gemeente Uitgeest)

De gemeenteraad van Uitgeest 
houdt een openbare vergade-
ring op donderdag 27 februari 
in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

- Voorstel tot vaststelling van 

de gewijzigde Legesverorde-
ning Uitgeest 2014.
- Voorstel tot het vaststellen 
van een krediet voor aanschaf 
van nieuwe printers.
- Voorstel tot het vaststellen 
van de Bouwverordening 2014.
- Voorstel inzake de realisatie 
van vier woningen ter plaatse 
van Assum 13 en 16a.

Vergadering gemeenteraad

Convenant wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp

Wethouder Wil Spaanderman (staande, derde van rechts) met collega-
wethouders, na ondertekening van het convenant.

De welstandscommissie be-
handelt op maandag 24 fe-
bruari 2014 de bouwplannen 
van de gemeente Uitgeest. De 
agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf 18 fe-
bruari 2014 ter inzage bij de 
balie van de afdeling Publieks-

zaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering 
en overige informatie over 
welstandszaken kunt u con-
tact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken, mevrouw K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Vergadering Welstandscommissie

Het plastic afval en kunststof-
val wordt opgehaald op vrij-
dag 28 februari. Sinds janua-

ri is de ophaaldatum weer ver-
anderd naar de vierde vrijdag 
van de maand. 

Plastic afval

Vertegenwoordigers van de 
Jeugdgezondheidszorg, Soci-
us, MEE, OCK Het Spalier, Bu-
reau Jeugdzorg Noord-Holland 
en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen hebben een convenant ge-
tekend over wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp. De over-
eenkomst bevat afspraken 
over de manier waarop de ge-
meenten en de aanbieders het 
komende jaar jeugdhulp gaan 

vormgeven.
Dat gebeurt onder meer met 
de inschakeling van coaches 
van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). De jeugdhulp 
komt op deze wijze dichter bij 
kinderen, jongeren en gezin-
nen te staan.
De gemeente Uitgeest draagt 
ervoor zorg dat er aansluiting 
komt met de werkwijze van de 
BUCH-gemeenten (Bergen, Hei-
loo en Castricum).




