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Ophaaldata gft-afval
In week 10 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 maart 
De Koog: donderdag 9 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 10 maart

Ton Revers 
exposeert in 
gemeentehuis
De Castricumse kunstschil-
der Ton Revers exposeert 
van 6 maart t/m 20 april 
2017 schilderijen in de hal 
van het gemeentehuis van 
Uitgeest. De expositie is 
te bekijken tijdens de ope-
ningsuren.

Ton Revers begon rond 1980 
met het maken van olieverf-
schilderijen van o.a. stads- en 
dorpsgezichten. Vervolgens 
stapte hij over op driedimensio-
naal werk zoals keramiek, spek-
steen. In zijn sport-‘bloopers’ 
kon hij daarbij de nodige humor 
kwijt.

Omdat toch vooral het schilderen in zijn bloed zat, ging hij zich zo’n tien jaar 
geleden toeleggen op het maken van acrylschilderijen op uitgezaagd paneel. 
Een gemengde techniek waar meer bij komt kijken dan alleen verf en pense-
len, een telkens nieuwe uitdaging die hem nog altijd boeit.

Zie voor een voorproefje van het werk van Ton Revers: www.revers-ag.ex-
to.nl.

Informatiebijeenkomst Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer
ProRail  houdt op dinsdag 7 maart 2017 in opdracht van het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu een PHS-informatiebijeenkomst over 
de ontwikkelingen rondom het opstelterrein, het emplacement en 
het keerspoor in Uitgeest. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 
21.00 uur in Hotel Akersloot, Geesterweg 1, 1941 NV Akersloot. (In-
loop vanaf 18.30 uur.)

Railinfra Solutions (RIS) werkt in opdracht van ProRail drie ontwerpvarianten 
uit voor zowel opstelterrein, emplacement als keerspoor bij Uitgeest. Daarbij 
houdt ProRail zoveel mogelijk rekening met de publieke belangen. Ook benut 
het graag de kennis die publieke doelgroepen hebben van hun omgeving. Dat 
gebeurt in drie stappen. Op 2 november jl. informeerde ProRail deze doelgroe-
pen over het proces en nam het kennis van hun belangen. Op 7 maart is men 
in de gelegenheid mee te denken over de invulling van de ontwerpen. En in mei 
worden de ontwerpvarianten gepresenteerd. Lokale en regionale ambtenaren 
en bestuurders worden ook, in separate sessies, actief betrokken bij dit traject.

Besluitvorming 
Het opstelterrein, het emplacement en het keerspoor zijn nu nog schetsen, 
waarover publieke doelgroepen kunnen meedenken. Uiterlijk eind 2017 zijn 
er per onderdeel drie uitgewerkte ontwerpvarianten, waaruit de staatssecreta-
ris een keuze kan maken. De gekozen ontwerpvariant zal vervolgens worden 
uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB).    

Programma
•	19.00	uur:	Inleiding	ProRail/	RIS	(Europazaal) 
•	19.30	uur:	Participatie	variantschetsen	(Madrid-,	Milaan-	en	Parijszaal) 
•	20.45	uur:	Plenaire	afsluiting	(Europazaal) 
•	21.00	uur:	Einde
Meer	over	PHS:	www.prorail.nl/phs	(Alkmaar-Amsterdam)

Verkiezingen Tweede Kamer
Als	inwoner	van	Uitgeest	kunt	u	op	woensdag	15	maart	2017	tussen	7.30	
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of u kun uw stem uitbrengen in 
een	andere	gemeente.	Meer	informatie	daarover	vindt	u	op	de	gemeentelij-
ke website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw	stempas	ontvangt	u	begin	maart.	Als	u	ten	onrechte	geen	stempas	
hebt ontvangen of deze bent verloren kunt u een vervangende pas aan-
vragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 
2017. 
 
U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende	stempas	dan	direct	mee.	Dit	kan	tot	uiterlijk	dinsdag	14	maart	
2017, 12.00 uur.

De Tweede Broekermolen in olieverf.

Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer
Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige én 
toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Daarom werken ProRail 
en vervoerders in opdracht van het ministerie van Infrastructuur aan het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern: meer personen-
treinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenver-
voer. Extra uitdaging daarbij: zo min mogelijk nieuwe infrastructuur aan-
leggen, en zo veel mogelijk de bestaande benutten. Zo gaat het goede-
renvervoer vooral over de Betuweroute.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op donderdag-
avond 2 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende punten:

-		 Installatie	C.F.J.	Mens	als	raadslid	voor	de	VVD,	ter	opvolging	van	C.	Schouten	
-  Benoeming G. van Oosterum als lid van de commissie Samenlevingszaken
-  Benoeming lid Jeugd- en jongerenraad
-  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sportpark De Koog Hockey 
 en Korfbal
-  Voorbereidingskrediet Centrumgebied 
-  Vaststelling Nota bodembeheer Regio IJmond
-  Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017-2021
-  Programmabegroting Werkorganisatie BUCH 2017-2018
-  Dienstverleningsovereenkomst Werkorganisatie BUCH

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via het Raadsinfor-
matiesysteem op de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl

Vrijwilligers gezocht voor  
het ondersteunen van gezinnen
	Humanitas	Noord-Kennemerland	is	op	zoek	naar	vrijwilligers	(m/v)	in	Uit-
geest, Castricum en andere locaties voor Home-Start, die een gezin willen 
ondersteunen.	Ben	je	zelf	ouder		en/of	heb	je	ervaring	met	opvoeden	van	
kinderen? Dan is dit misschien iets voor jou. Vrijwilligers krijgen een trai-
ning	in	zes	bijeenkomsten.	Die	gaat	van	start	in	maart/april	op	de	woens-
dagochtenden	op	het	kantoor	van	Humanitas	in	Alkmaar.	Voor	informatie:	
neem	contact	op	met	kantoor	van	Humanitas:	tel.	072-	540	1800		of	kijk	
op www.home-start.nl.
Werken voor Home-Start is verrijkend. Je komt in contact met bijzonde-
re mensen, andere gewoonten en culturen. Door Home-Start word je bo-
vendien goed begeleid. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, krijg je 
eerst een gedegen training, zodat je gezinnen goed voorbereid kunt onder-
steunen. Je ontvangt professionele begeleiding van de coördinator die bo-
vendien regelmatig interessante themabijeenkomsten organiseert, waar-
door je steeds verder kunt groeien in je werk. Tijdens de terugkombijeen-
komsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo kun je van 
elkaar leren.




