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Ophaaldata gft-afval
In week 10 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 maart.
De Koog: donderdag 10 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 maart.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Stijn Scheltema, zoon van 
C. Scheltema en E.G. Terra

Nieuwbouw in Uitgeest: 
wat moet er gebouwd worden?
De gemeente Uitgeest werkt momenteel aan een woonvisie en wil graag 
samen met haar inwoners bekijken wat voor soort nieuwbouwwoningen 
gewenst zijn in de nabije toekomst. Hiervoor is door bureau Companen 
een vragenformulier opgesteld. Uw inbreng is van groot belang! Via het 
nieuwsbericht op de voorpagina van www.uitgeest.nl is de vragenlijst in 
te vullen. De lijst staat er tot 8 maart. De antwoorden worden gebruikt 
bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, die in mei 2016 wordt voor-
gelegd aan de gemeenteraad.

Op zoek naar een 
huurwoning in Uitgeest?
Sinds 1 juli 2015 heeft Uitgeest een nieuwe Huisvestingsverordening. De 
gemeente moest de bestaande verordening aanpassen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe wet in werking trad. Belangrijkste vernieuwing 
in de wet is dat de verplichting is vervallen om aan een regio ‘gebonden’ te 
zijn. Met andere woorden: Uitgeesters kunnen zich overal inschrijven voor 
een huurwoning. Omgekeerd kunnen niet-Uitgeesters zich ook inschrijven 
voor een woning in Uitgeest. Natuurlijk gelden wel de plaatselijke spelre-
gels van wooncorporaties of verhuurstichtingen. Verder behoudt iedereen 
die al ingeschreven stond zijn opgebouwde inschrijvingsduur.
Huurwoningen in Uitgeest worden aangeboden door de Stichting Sociale 
Verhuurders Noord-Kennemerland, de SVNK. Op de website www.svnk.nl 
kan men zich voor € 7,50 per jaar inschrijven en reageren op woningen 
in de hele regio Uitgeest, Akersloot, Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar, 
Heerhugowaard en Langedijk. Bij de toewijzing van woningen is de in-
schrijfduur bepalend. Bij de SVNK vindt u woningen van woningbouwver-
eniging Kennemer Wonen, maar ook van enkele andere corporaties.
Wilt u liever iets huren in Heemskerk, Beverwijk of Velsen? Ga dan naar de 
websites van WoonOpMaat (www.woonopmaat.nl), Pré Wonen (www.pre-
wonen.nl) of www.woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huurwoningen (en ook over urgenties) vindt u op de 
gemeentelijke site www.uitgeest.nl.

Twee nieuwe leden 
Jeugd- en Jongerenraad

Wethouder Karel Mens (Milieu, Verkeer en Vervoer) nam deze week de e-
laadpaal naast het gemeentehuis officieel in gebruik (foto: gemeente Uit-
geest).

Twee nieuwe e-laadpalen in Uitgeest
In Uitgeest waren er tot voor kort twee e-laadpalen (openbare oplaad-
punten voor elektrisch aangedreven auto’s). Vanwege de toenemende 
vraag komen er binnenkort naast het oplaadpunt op het parkeerterrein 
van het Stationsplein en bij de A9 Studio’s  zes nieuwe punten in de 
openbare ruimte bij.
De eerste twee nieuwe laadpalen werden 29 februari geplaatst naast het 
adres Aan de Kromme Sloot 81 en naast het gemeentehuis. Op 4 maart 
komt er een naast de Middelweg 108 en een naast De Sluiswachter 18. 
Drie dagen later volgen de Benesserlaan 75 en de Kerverslaan 11. 
De parkeerplaatsen bij de e-laadpalen zijn uiteraard alleen bestemd voor 
het opladen van een elektrische auto. Er mag niet meer ‘gewoon’ wor-
den geparkeerd.

OVERLEDEN
A.M. Hof oud 78 jaar
E. Bierling e/v Dijkstra oud 83 jaar

Ineke Edzes-Altena neemt afscheid 
als voorzitter van Beursvloer 
IJmond Noord
Na vijf jaar enthousiast voorzitterschap neemt Ineke Edzes afscheid als 
voorzitter van de Beursvloer IJmond Noord. Vanaf het begin in 2011 was 
Edzes volledig belangeloos betrokken en onder haar voorzitterschap is 
de Beursvloer IJmond Noord in vijf jaar uitgegroeid tot een begrip in de 
IJmond. Met haar creativiteit, praktische leiderschap en politiek bestuur-
lijke ervaring heeft Edzes een basis gelegd voor een prachtig initiatief 
waar vele IJmondianen nog jaren plezier van zullen beleven. 
Zij geeft de voorzittershamer over aan Menno Jansen, die ook vanaf het 
begin van de Beursvloer IJmond Noord betrokken is bij het event. Jan-
sen neemt vol vertrouwen het stokje over. “Er ligt een prachtige basis die 
we hopelijk de komende jaren alleen nog maar sterker kunnen maken.”
De laatste twee jaar vond de beursvloer plaats in november in A9 Stu-
dio’s in Uitgeest, maar hier komt verandering in: “Na twee jaar Uitgeest is 
het weer de beurt aan een andere IJmondgemeente om host te zijn. Met 
onze doelstelling om meer sportverenigingen te betrekken is ervoor ge-
kozen om de editie van 2016 te houden bij ADO ’20 in Heemskerk. De 
zomer is dan een betere keuze”

Medewerkers gemeentewerf 
in het zonnetje gezet
Al enige tijd doet de gemeente Uitgeest mee aan de Wecycle-inleveractie 
voor afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) 
op de milieustraat. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Wecycle 
blijkt dat bezoekers van de gemeentewerf heel tevreden zijn over de aan-
wezige medewerkers. Reden genoeg voor wethouder Karel Mens om ze 
te bedanken voor hun inzet, de collega’s van de buitendienst zijn vrijdag 
26 februari in het zonnetje gezet.

Eline Vonk en Gijs de Koning zijn tijdens de raadsvergadering van 18 febru-
ari 2016 door de gemeenteraad van Uitgeest benoemd tot lid van de Jeugd- 
en Jongerenraad. Ze waren al aspirant-lid en de benoeming vond plaats met 
alle stemmen vóór. Op de foto flankeren ze burgemeester Wendy Verkleij, 
nadat ze door haar in de bloemetjes zijn gezet (foto: gemeente Uitgeest).




