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Ophaaldata restafval
In week 9 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 maart 
De Koog: donderdag 2 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 3 maart

Wat doet u tegen woninginbraak?
Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen,  maar u kunt veel doen om de 
kans flink te verkleinen. De deuren op slot en de ramen dicht zijn vanzelf-
sprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let. Maar hoe veilig is het 
hang- en sluitwerk op uw deuren en ramen? En hoe gaat u om met ‘klusjes-
mannen’ die bij u aan de deur hun diensten aanbieden? Dit zijn slechts en-
kele vragen om uzelf te stellen als het gaat om de veiligheid van uw woning 
en uw bezittingen. Voor meer informatie en tips over de preventie van bij-
voorbeeld inbraak kunt u terecht op de website https://www.maakhetze-
niettemakkelijk.nl

Meld verdachte zaken
Omdat voorkomen beter is dan genezen kunt u een aantal zaken regelen als 
het gaat om preventie. Maar ook uw oplettendheid bij verdachte situaties in 
uw omgeving is van belang. Mocht u bijvoorbeeld iemand zien die zich ver-
dacht gedraagt, dan kan dat aanleiding zijn om uit voorzorg de politie te 
waarschuwen. Wacht daar niet mee maar bel direct 1-1-2, zodat de politie 
poolshoogte kan komen nemen. Mogelijk voorkomt u hiermee een inbraak 
bij uzelf of iemand uit de buurt.

Wat kunt u doen?
Goede voorbereiding en preventieve maatregelen helpen om inbrekers bui-
ten te houden. Enkele tips zijn:
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	Laat	
 geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders, containers e.d.) 
 in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	kleine	
 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.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter,	geen	afwezigheidbriefjes	op	de	
 deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig bezoek, laat 
 de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus en laat gordijnen 
 openen of sluiten.
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.

Afvalzakjes hondenpoep 
gratis af te halen
In het gemeentehuis van Uitgeest en op de gemeentewerf kunnen 
hondenbezitters sinds vorige week gratis handige papieren afval-
zakjes voor hondenpoep afhalen. De gemeente hoopt met deze 
nieuwe maatregel opnieuw een bijdrage te leveren aan de overlast 
die inwoners nog steeds op verschillende plekken in het dorp on-
dervinden. 

Na klachten van omwonenden van de Vrijburgschool vervangt de gemeen-
te bovendien de prullenbak op de Niesvenstraat door een hondenafvalbak 
met zakjes. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan in de tijd 
die ze in Uitgeest beschikbaar hebben ook extra aandacht schenken aan het 
voorkomen van deze vorm van overlast.
 
Vorig	jaar	werden	ook	al	diverse	maatregelen	genomen.	Zo	kwam	er	een	
opruimplicht voor heel Uitgeest (voorheen waren er nog gebieden waar de-
ze niet gold). De boa’s kregen de mogelijkheid om bekeuringen uit te schrij-
ven en op diverse plekken in het dorp werden hondenpoepafvalbakken ge-
plaatst, met zakjes. Over deze maatregelen heeft de gemeente ook regelma-
tig gecommuniceerd.

Deze handige papieren afvalzakjes zijn kosteloos af te halen in het gemeen-
tehuis en op de gemeentewerf (foto: gemeente Uitgeest).
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Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt nieuwe leden!
De	Adviesraad	Sociaal	Domein	(voorheen	Wmo-adviesraad)	van	de	ge-
meente Uitgeest bestaat uit maximaal elf leden en komt zeven maal per 
jaar bijeen in openbare vergaderingen. De Adviesraad adviseert gevraagd 
en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders Uitgeest 
op het gebied van:
- De Wet maatschappelijk ondernemen (Wmo) 
- De Participatiewet 
- De Jeugdwet 

Wij zoeken nieuwe leden, bij voorkeur met kennis en ervaring op het ge-
bied van de Participatiewet en de Wet Jeugdzaken, die woonachtig zijn in 
Uitgeest. Wilt u actief en kritisch mee denken en -werken aan het adviseren 
aan het college van burgemeester en wethouders? Dan wordt u van harte 
gevraagd te reageren! 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Uit-
geest,	www.uitgeest.nl,	onder:	Bestuur	en	politiek,	of	bij	Anja	de	Vries:	
a.devries@uitgeest.nl	en	Grete	Wijte,	lid	Adviesraad	Sociaal	Domein:	tel.	
0251- 31 20 26, e-mail: grete.wijte@gmail.com.
Hebt u belangstelling? 
Mail	of	stuur	uw	brief	met	CV	onder	vermelding	van:	Adviesraad	Sociaal	
Domein, naar a.devries@uitgeest.nl , grete.wijte@gmail.com, of aan de Ad-
viesraad	Sociaal	Domein,	Postbus	7,	1910	AA	Uitgeest.

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds de vorige zomer weer een aantal oplaad-
punten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en 
bij	het	NS-station.	Heel	handig	voor	de	vele	gebruikers	van	elektrische	au-
to’s in en om Uitgeest. 
Let	u	er	wel	op	dat	het	parkeren	van	een	niet-elektrische	auto	op	deze	
plaatsen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.




