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Ophaaldata gft-afval
In week 9 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 februari.
De Koog: donderdag 26 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 27 februari. 

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

Burgerlijke stand

ONDERTROUW
S.G. Gouman en K.M. Andringa

AANGIFTE PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
A.T. Ledoux en A. Kirjanova
M.J. Siebgens en C. Walsweer 

Vervanging zieke 
bomen Geesterweg
Langs de Geesterweg, dichtbij sporthal 
De Meet, staat een aantal kastanjebomen 
dat is besmet met de honingzwam. Het 
gaat om de bomen tegenover de huis-
nummers 3 t/m 17. Bij bomen die met de-
ze parasiet zijn besmet bestaat een groot 
risico op het afbreken van takken of zelfs 
van de hele stam. Ze worden daarom bin-
nenkort vervangen door bomen van een 
andere soort.
De zomereiken (‘quercus robur’) die wor-
den teruggeplaatst krijgen een plek die 
wat verder van de woningen af ligt en 
meer naar de hoofdweg toe. Daar hebben 
ze voldoende ruimte om onbelemmerd 
uit te groeien. 

De honingzwam laat zijn verwoestende sporen na in  kastanjebomen 
bij sporthal De Meet (foto: gemeente Uitgeest).

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

www.kaveldealdedije.nl
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Meer woninginbraken 
dan in begin 2014
Het aantal woninginbraken in Uitgeest is gestegen ten opzichte van vorig 
jaar. In de periode januari-medio februari werd er in 2014 vijf keer aangifte 
gedaan van inbraak tegen negen keer in 2015. Een inbraak wordt ervaren 
als een grote inbreuk op de privacy en geeft een onveilig gevoel. Politie en 
overheid doen er uiteraard alles aan om een ernstig misdrijf zoals een in-
braak te voorkomen of op te lossen. Maar inwoners spelen zelf een belang-
rijke rol bij het voorkomen van woninginbraken. Wat kunt u doen? Twee din-
gen: preventieve maatregelen treffen en verdachte situaties melden op 112.

Preventieve maatregelen
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	 ramen	en	deuren.	 Laat	

geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) in uw tuin 
staan.

•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	klei-
ne ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. Een inbraak duurt 
slechts enkele minuten. Dus ook tijdens boodschappen doen alles afslui-
ten.

•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een	sleu-
telbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur zitten. 

•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl 

De voorjaarsvakantie komt eraan. 
Geef uw woning een bewoonde indruk: 
•	 Zorg	voor	schemergeschakelde	verlichting	bij	de	toegangsdeuren.
•	 Installeer	tijdschakelaars	zodat	’s	avonds	licht	aangaat	in	de	woonkamer	

en elders in huis.
•	 Laat	gordijnen	niet	permanent	dicht.	
•	 Haal	planten	niet	weg	van	de	vensterbank.
•	 Vraag	de	buren	om	de	post	te	verzamelen	en	de	planten	water	te	
 geven.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.
•	 Berg	kostbaarheden	op	of	geef	ze	in	bewaring.
•	 Maak	van	de	woonkamer	geen	etalage	met	allerlei	aantrekkelijke	
 spullen in het zicht.
•	 Laat	in	huis	een	kaartje	achter	met	het	telefoonnummer	van	een	
 contactpersoon die de politie in geval van nood kan bellen.
•	 Snoei	struiken	in	de	voortuin	zodat	vanaf	de	straat	de	voordeur	en	
 ramen goed zichtbaar blijven.
•	 Doe	altijd	aangifte	als	er	toch	is	ingebroken.

Melden van misdrijf
Om	het	aantal	aanhoudingen	te	kunnen	verhogen,	is	de	politie	sterk	afhan-
kelijk	van	de	snelheid	van	meldingen.	Slechts	een	beperkt	aantal	mensen	
belt bij een misdrijf of verdachte situatie direct 112. Vaak voelt een inwoner 
intuïtief wel aan dat een situatie verdacht is, maar reageert daar niet meteen 
op. Uit buurtonderzoeken naar bijvoorbeeld woninginbraken blijkt vaak dat 
omwonenden wel degelijk iets hebben gezien of gehoord maar hier geen 
acht	op	hebben	geslagen.	Of	ze	wisten	simpelweg	niet	dat	de	politie	deze	
tips graag zo snel mogelijk wil horen. Dus bel altijd 112 als u iets verdachts 
ziet.	Staat	er	al	enige	tijd	een	auto	met	draaiende	motor	bij	uw	buren	voor	
de deur? Noteer het kenteken en/of het signalement van een verdacht per-
soon en geef dit door aan de politie. De kans dat criminelen opgepakt wor-
den neemt toe als u verdachte situaties bij de politie meldt. Anoniem mel-
den kan natuurlijk ook, via 0800-7000.

Raadsvergadering 26 februari 2015
Donderdag 26 februari wordt de derde raadsvergadering gehouden 
van dit jaar. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De complete agenda is te vinden op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, 
raadsinformatiesysteem.

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Bijna 2.250 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken op 
@gem_Uitgeest.nl

Basisscholen houden ‘open dagen’
Veel kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Ze 
moeten in elk geval zijn ingeschreven als leerling op de eerste 
schooldag van de maand nadat ze vijf jaar zijn geworden. De ge-
meente heeft vorige week alle ouders van vierjarigen een brief ge-
stuurd om ze te helpen bij het maken van een keuze voor een ba-
sisschool. Uitgeest heeft één basisschool voor openbaar onderwijs: 
De Wissel (daltononderwijs). De overige basisscholen zijn: De Mo-
lenhoek, De Binnenmeer, De Vrijburg en Kornak. De Wissel houdt 
een informatieavond op maandag 9 maart van 20.00 tot 21.30 uur. 
Woensdag 11 maart is er een open dag van 09.00 tot 12.30 uur. 
Meer informatie: www.dewisseluitgeest.nl of via de mail: info@de-
wisseluitgeest.nl. De Molenhoek heeft een open dag gehouden op 
zaterdag 14 februari. Meer informatie: www.molenhoek-tabijn.nl of 
via de mail: molenhoek@tabijn.nl. De Binnenmeer heeft een open 
dag op donderdag 2 april van 09.00 uur tot 17.00 uur. Meer informa-
tie: www.binnenmeer-tabijn.nl of via de mail: binnenmeer@tabijn.nl.
De Vrijburg houdt open dagen op dinsdag 3 maart van 09.00 tot 
14.30 uur, woensdag 4 maart van 09.00 tot 12.15 uur en donderdag 
5 maart van 09.00 tot 14.30 uur. Meer informatie: www.vrijburg-ta-
bijn.nl of via de mail: vrijburg@tabijn.nl.
Kornak heeft een open dag op woensdag 25 maart van 08.45 tot 
12.00 uur. Meer informatie: www.kornak-tabijn.nl of 
https://www.facebook.com/BasisschoolKornak 




