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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.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
5 maart 2014

De gemeente Uitgeest heeft 
onlangs het omgelegde deel 
van de provinciale weg N203 
weer over kunnen dragen aan 
de provincie Noord-Holland. 
De provincie is daarmee op-
nieuw de beheerder van de 
weg. Voor de gemeente be-
tekent de overdracht dat het 
bouwproject HMS nu definitief 
is afgerond.
Wethouder Piet Linnartz: ‘De 
Melksuiker is een woonwijk ge-
worden waar we als gemeen-

te gerust heel trots op mogen 
zijn. Het verbaast me dan ook 
niet dat er van de 142 wonin-
gen nog maar een enkele te 
koop of te huur is. Ik hoop dat 
ook de bewoners van de Bur-
gemeester van Roosmalen-
straat nu constateren dat ze er-
op vooruit zijn gegaan verge-
leken met de oude situatie. De 
overlast die ze destijds hadden 
van de provinciale weg en van 
het spoor is gelukkig voorgoed 
verleden tijd.’

Paspoort aanvragen duurt langer
Op donderdag 6 en vrijdag 7 
maart is het niet mogelijk om 
op het gemeentehuis van Uit-
geest een paspoort of id-kaart 
aan te vragen. Vanaf maandag 
10 maart is die mogelijkheid 
er wel weer. Nieuw is dat pas-
poorten en id-kaarten die van-
af 10 maart worden aange-
vraagd tien jaar geldig zullen 
zijn. Om die reden wordt de 
komende weken extra drukte 

verwacht aan de publieksbalie 
in Uitgeest.
De kans bestaat dat het vanaf 
10 maart de eerste weken niet 
zal lukken om binnen vijf da-
gen een nieuw reisdocument 
te verkrijgen. Ook bij spoed-
aanvragen is er geen garantie 
dat een paspoort of id-kaart al 
de volgende dag klaar kan lig-
gen. De gemeente vraagt hier-
voor begrip.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Nu het bouwproject HMS ge-
heel is afgerond heeft het col-
lege onlangs met een verkeers-
besluit de verkeersmaatregelen 
vastgesteld voor De Melksuiker 
en de Burgemeester van Roos-
malenstraat. Na afweging van 
de diverse belangen en overleg 
met de politie kwamen de vol-
gende maatregelen tot stand:

Eenrichtingsverkeer voor au-
to’s op De Melksuiker, tussen 
de Burgemeester van Roosma-
lenstraat en De Melksuiker 127.
Parkeerverbod aan de noord-
zijde van de Burgemeester van 
Roosmalenstraat  (de kant van 
de woningen).
Drie parkeerplaatsen voor ge-
handicapten.
Een 30-kilometerzone voor De 

Melksuiker en de Burgemeester 
van Roosmalenstraat.
Vanaf de Burgemeester van 
Roosmalenstraat naar de Mid-
delweg het verkeer op de krui-
sing verplichten rechtsaf te 
slaan.
Het verkeer op de Middelweg 
voorrang te geven op het ver-
keer dat komt vanaf de Burge-
meester van Roosmalenstraat. 

Alle maatregelen worden ter 
plekke met borden en/of haai-
entanden aangegeven. Het ver-
keersbesluit HMS is op 20 fe-
bruari gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

Het is na te lezen op de website 
www.officielebekendmakingen.
nl, onder gemeente Uitgeest. 

Verkeersmaatregelen De Melksuiker

Woensdag 19 maart a.s. heeft u 
weer de kans om uw stem uit te 
brengen voor de gemeenteraad 
van Uitgeest. Met de gemeente-
raadsverkiezingen van 19 maart 
wordt de nieuwe gemeenteraad 
van Uitgeest voor vier jaar geko-
zen. Met uw stem kunt u bepa-
len hoe de samenstelling van de 
nieuwe gemeenteraad zal wor-
den. Daarom doe ik een krachtig 
beroep op u! Hebt u een stem-
kaart voor de komende raads-
verkiezingen? Kom dan op 19 
maart naar een van onze zeven 
stembureaus in Uitgeest. Het 
kost u maar één momentje, er-
gens tussen 07.30 uur ’s mor-
gens en 21.00 uur ’s avonds.
De gemeenteraad krijgt er de 
komende jaren steeds meer ta-
ken bij. De jeugdzorg wordt een 
verantwoordelijkheid voor de 
gemeente, de nieuwe wet ‘wer-
ken naar vermogen’ en de nieu-
we taken welke vanuit de AWBZ 
naar de Wmo komen zullen door 
de gemeente moeten worden 
opgepakt.  Stuk voor stuk nieu-

we taken met grote impact op 
bevolking en bedrijfsleven. He-
laas komen met deze nieuwe ta-
ken ook nieuwe bezuinigingen 
mee vanuit Den Haag. Er zullen 
door de nieuwe gemeenteraad 
samen met onze partners in 
de Duinstreek, Castricum, Ber-
gen en Heiloo, keuzes gemaakt 
moeten worden. In de huidi-
ge gemeenteraad is afgespro-
ken dat getracht moet worden 
binnen een sluitende begroting 
de voorzieningen in Uitgeest in 
stand te houden. Voorwaar een 
ingewikkelde opgave! Aan u op 
19 maart a.s. de keus aan wie u 
dit toevertrouwt!
Laat uw stem niet verloren gaan! 
Breng op woensdag 19 maart 
a.s. uw stem uit voor een nieu-
we betrokken gemeenteraad 
van Uitgeest!

Met vriendelijke groet,

Theo van Eijk
burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Onjuist tarief in belastingaanslag

Wethouder Piet Linnartz met provinciaal gedeputeerde Elisabeth Post bij 
de heropening van de verlegde N203 in november 2011 (foto: gemeente 
Uitgeest).

Bouwproject HMS geheel afgerond

In de aanslagen voor de ge-
meentelijke belastingen is een 
fout geslopen. Het tarief  afval-
stoffenheffing voor een meer-
persoonshuishouden is niet 
€ 233,70. Het moet zijn: 
€ 223,70, tien euro lager dus.
Er wordt hard gewerkt aan 

een oplossing voor de verre-
kening. Wacht de publicaties 
daarover af op de gemeen-
telijke website en in de kran-
ten. Het is dus niet nodig om 
zelf met de afdeling belastin-
gen (gemeente Velsen) te gaan 
bellen. 

Vergadering Commissie Algemene 
Zaken en Financiën

Vergadering Welstandscommissie

De Commissie Algemene Zaken 
en Financiën houdt een open-
bare vergadering op donder-
dag 6 maart 2014 in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 20.00 

uur en op de agenda staat on-
der meer het volgende onder-
werp:
- Voorstel tot vaststelling van 

de Nota risicomanagement 
en weerstandsvermogen.

De Welstandscommissie be-
handelt op maandag 10 maart 
2014 de bouwplannen van de 
gemeente Uitgeest. De agen-
da van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 6 maart 
2014 ter inzage bij de balie 
van de afdeling Publiekszaken. 

Voor inzage in de te behande-
len bouwplannen, het bijwo-
nen van de vergadering en ove-
rige informatie over welstands-
zaken kunt u contact opnemen 
met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 
36 11 69.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad houdt een 
extra openbare vergadering 
op donderdag 13 maart 2014 
in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Voorstel tot vaststelling van 
de nota Lokaal Gezondheids-
beleid Uitgeest 2014-2017.

- Voorstel tot vaststelling van 

de Regionale Mobiliteitsvisie 
IJmond.

- Voorstel tot instemmen met 
het ontwerpbestemmings-
plan Meerpad 2014.

- Voorstel inzake voorkeur uit-
spreken voor variant 1E voor 
uitbreiding opstelterrein Uit-
geest.

- Rapport toekomstvisie 
Zwembad De Zien, verken-
nende rapportage door Werk-
groep Zwembad De Zien.  




