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Ophaaldata restafval
In week 9 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 maart.
De Koog: donderdag 3 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 maart. 

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
L.C. Truijens en J.D. Donkersloot

Nachtwerkzaamheden 
N203 Castricum-Uitgeest
De provincie voert van maandag 14 tot en met donderdag 17 maart 2016 
de laatste werkzaamheden uit aan de N203 tussen Castricum en Uitgeest. 
De N203 is vier nachten van 20.00 uur tot 5.00 uur afgesloten voor al het 
verkeer, met uitzondering van nood- en hulpdiensten. Om de hinder voor 
het verkeer te beperken vinden de werkzaamheden in de nachten plaats.
De laatste werkzaamheden bestaan uit het vastzetten van de bermran-
den langs het asfalt. Deze zijn verzakt door de vele regen. De markering 
op het fietspad langs de provinciale weg wordt vernieuwd, omdat deze 
in het donker niet meer goed zichtbaar is. Het fietspad bij het tankstation 
in Castricum wordt geasfalteerd. Ook lijnt de provincie de bestaande ge-
leiderails uit en worden enkele verkeersborden aangepast en rechtgezet.
Tijdens de afsluiting volgt het verkeer omleidingsroutes van en naar Cas-
tricum, Uitgeest, Limmen en Heiloo. Deze omleidingen worden met ge-
le borden aangegeven.

Alcohol op aantal plaatsen verboden
In Uitgeest zijn sinds kort een aantal gebieden aangewezen als alcohol-
verbodsgebieden. Dit is gebeurd op grond van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening. Op openbare plaatsen in deze gebieden is het voort-
aan verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken fles-
sen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te  
hebben. Doel van de maatregel is om overlast gevend gedrag in deze  
gebieden verder terug te dringen.

Het verbod geldt voor de volgende gebieden:
•  de ‘loop- en slooproute’: vanaf de Langebuurt tussen de Meldijk en  

het Kuiperspad tot het Tolpad, de Middelweg, Prinses Beatrixlaan, 
Geesterweg, de Zientunnel, de Krijgsman, Anna van Renesselaan en 
de Vrede;

•  de jongerenontmoetingsplaatsen: Castricummerweg tegenover  
nummer 13, Anna van Renesseplein tegenover nummer 8 en een 
straal van 50 meter daaromheen;

•  alle speelterreinen en schoolpleinen en een straal van 50 meter  
daaromheen;

•  de uitgaansgebieden: Middelweg 13, Langebuurt 16, Middelweg 180 
 en een straal van 50 meter daaromheen;
•  het stationsgebied en een straal van 50 meter daaromheen;
•  het Zienhouse: Zienlaan 10 en een straal van 50 meter daaromheen;
•  de supermarkten: Anna van Renesseplein 1, Middelweg 80, Melis  

Stokelaan 1 en een straal van 50 meter daaromheen.

De politie kan boetes uitdelen bij overtreding van dit verbod.

Brandveilig leven? 
Doe de check
Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen om de  
eigen woon- en leefomgeving brandveiliger te maken. Iedereen kan zich 
aanmelden voor een gratis woningcheck op de website van brandweer 
Kennemerland: www.brandweer.nl/kennemerland/brandveiligleven/
aanmeldingsformulier

Wethouder Judie Kloosterman bij de opening van de wandelroute die van 
het NS-station Beverwijk via Heemskerk en Uitgeest naar NS-station Cas-
tricum voert.

200 kilometer wandelroutes in 
Midden-Kennemerland
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari zijn twee nieuwe routes van Wan-
delnetwerk Noord-Holland ingelopen. Op zaterdag in een heerlijk win-
terzonnetje door de afwisselende omgeving van Haarlem-Noord, Sant-
poort, Velsen-Zuid en Velserbroek. En op zondag kwamen de waterdich-
te wandelschoenen goed van pas tijdens een mooie wandeling door de 
groene randen van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Jaap 
Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en verschillende 
wethouders van de gemeenten waardoor de routes lopen, waren aanwe-
zig bij de opening en start van de wandelingen. Voor Uitgeest gaf wet-
houder Judie Kloosterman een toelichting op het aantrekkelijke Uitgees-
ter deel van de nieuwe route Beverwijk-Castricum.   

Wandelnetwerk Noord-Holland is de laatste tijd gegroeid met ruim 1000 
kilometer aan routes, waarvan 200 kilometer in Midden-Kennemerland. 
Op zeven verschillende locaties in Noord-Holland werd deze mijlpaal ge-
vierd. In totaal liepen ruim 300 mensen de openingswandelingen mee. 
De routes zijn te vinden op de website www.wandelnetwerknoordhol-
land.nl

Het wandelnetwerk is een initiatief van de samenwerkende gemeenten 
en terreinbeheerders in Noord-Holland. De aanleg is financieel mogelijk 
gemaakt door de  provincie Noord-Holland.

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau 
Companen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie 
moet onder meer antwoord geven op de vraag voor welke 
groepen inwoners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan 
bouwen en wat voor soort woningen dat dan bij voorkeur zou-
den moeten zijn. De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de 
beantwoording van deze vragen is uiteraard van groot belang! 

Via het nieuwsbericht op de homepage van de website www.
uitgeest.nl is een vragenformulier te vinden. Dat kunt u nog 
deze week (tot  1 maart 2016) online invullen. De antwoor-
den worden gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie  
Uitgeest, die in mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluit-
vorming wordt voorgelegd.
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