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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 restafval
In week 10 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 maart.
De Koog: donderdag 6 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 7 maart.
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Pleidooi voor zwembad op 
huidige locatie

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jesse Nootebos, zoon van 
E. Jongejans en W.S.C. 
Nootebos

OVERLEDEN
R.P. Verlaan, 68 jaar

De werkgroep Zwembad De 
Zien bepleit in een tussenrap-
portage het Uitgeester open-
luchtzwembad te handhaven 
op de huidige plek, al dan niet 
op een kleiner grondopper-
vlak. Eerste prioriteit ligt ech-
ter bij het opzetten van een 
verantwoorde exploitatie voor 
het zwemseizoen 2015. Moge-
lijke nieuwbouw op een ande-
re locatie is pas de vierde op-
tie die de werkgroep in een ver-
volgonderzoek aan bod wil la-
ten komen. Het college legt het 
‘Rapport toekomstvisie Zwem-
bad De Zien’ op 3 maart 2014 
voor aan de Commissie Samen-
levingszaken.
Bij het formeren van de werk-
groep in november 2013 gaf 
wethouder Spaanderman aan 
dat slagen niet bij voorbaat 
vaststond, omdat er bijzon-
der veel werk te doen was. Wil 
Spaanderman: ‘Het college is 
in elk geval verheugd dat deze 
tussenrapportage er nu ligt. Dat 
nog voor de raadsverkiezingen 
realiseren was voor de werk-
groep een hele kluif. Volgens dit 
rapport zijn er reële perspectie-
ven om een zwembadvoorzie-
ning voor Uitgeest te behouden. 
Ik hoop dan ook dat de raads-
commissie de werkgroep een 
vervolgopdracht wil verstrek-
ken. Begin juni 2014 kan er dan 
een definitief, gefundeerd eind-
rapport op tafel liggen. Ruim op 

tijd om de voorstellen te betrek-
ken bij de gemeentebegroting 
voor 2015.’    
De eerste conclusie van de 
werkgroep is dat de meerwaar-
de van het behoud van het 
zwembad op de huidige locatie 
opweegt tegen de kosten voor 
de gemeente, zeker als die fors 
kunnen worden gereduceerd. 
Die meerwaarde zit vooral in de 
combinatie met de omliggende 
sportvoorzieningen en de dyna-
miek die het hele gebied daarbij 
te winnen heeft. De werkgroep 
heeft nieuwe inzichten wat be-
treft de exploitatiemogelijkhe-
den van het zwembad, die een 
voortgezette onderzoeksop-
dracht zeker zouden rechtvaar-
digen. Die inzichten betreffen 
onder meer het energieverbruik 
en het groot onderhoud.

Behoud in afgeslankte vorm 
kan bestaan uit het opgeven 
van een deel van het zwembad-
terrein ten behoeve van wo-
ningbouw. De vraag daarbij is 
of dezelfde bezoekersaantallen 
behaald kunnen blijven en of 
de attractieve waarde van het 
zwembadcomplex er niet bij 
inschiet. De mogelijkheid om 
een nieuw zwemcomplex aan 
te leggen op een andere loca-
tie wil de werkgroep eveneens 
laten onderzoeken, al heeft dat 
blijkens de tussenrapportage 
niet de voorkeur. 

Geen paspoortaanvraag op 6 en 
7 maart
Gemeenten kunnen don-
derdag 6 maart en vrijdag 
7 maart 2014 geen aanvra-
gen voor een paspoort of een 
identiteitskaart in behande-
ling nemen. Dus ook op het 
gemeentehuis van Uitgeest is 
dat op deze twee dagen niet 
mogelijk. Reden is de invoe-
ring van de tienjarige geldig-
heid voor paspoorten en iden-
titeitskaarten vanaf 9 maart 
2014.

Paspoorten en identiteitskaar-

ten die zijn aangevraagd vóór 
donderdag 6 maart worden 
geleverd binnen de gebrui-
kelijke levertijden. Een docu-
ment waarvan de spoedaan-
vraag op woensdag 5 maart 
vóór 16.00 uur is gedaan, 
wordt de dag erna, dus op 6 
maart 2014 geleverd.
Het aanvragen van een nood-
paspoort bij de Koninklijke 
Marechaussee blijft in de pe-
riode van donderdag 6 maart 
tot en met zondag 9 maart 
2014 wel gewoon mogelijk.

Expositie Teska Seligmann

Teska Seligmann: de deur kán open, maar soms is hij dicht (zelfpor-
tret)

De Commissie Samenlevings-
zaken houdt een openbare ver-
gadering op maandag 3 maart 
2014 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de 

volgende onderwerpen:

- Bespreking Rapport toekomst-
 visie Zwembad De Zien.
- Bespreking Nota Lokaal Ge-
 zondheidsbeleid Uitgeest 
 2014-2017.

Vergadering Commissie 
Samenlevingszaken

Van 6 maart tot en met 25 
april 2014 is in het gemeen-
tehuis van Uitgeest een ex-
positie te zien van de olie-
verfschilderijen van Teska Se-
ligmann. De expositie wordt 

woensdagavond 5 maart om 
20.00 uur geopend door wet-
houder kunst Piet Linnartz en 
gemeentesecretaris Trudy van 
den Broek.

Plastic afval
Het plastic afval en kunst-
stofval wordt opgehaald 
op vrijdag 28 februari. 
Sinds januari is de ophaal-
datum weer veranderd 
naar de vierde vrijdag van 
de maand. 

De Commissie Grondgebiedza-
ken houdt een openbare ver-
gadering op dinsdag 4 maart 
2014 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Voorstel inzake de vaststel-
 ling van ‘De regionale mobili-

 teitsvisie’.
- Voorstel tot bestemmingswij-
 ziging Meerpad.
- Voorstel tot het aanpassen 
 van de gemeentelijke monu-
 mentenlijst.
- Voorstel om in te stemmen 
 met de voorkeursvariant van 
 het college voor de uitbrei-
 ding van het opstelterrein 
 Uitgeest.

Vergadering Commissie 
Grondgebiedzaken




