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Ophaaldata gft-afval

In week 11 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 9 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 11 maart.
De Koog: donderdag 12 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 13 maart. 

Burgerlijke stand

ONDERTROUW
R.S. Wouda en S. Visser
J. Wiebolt en L.A. Geels

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
M.J. Siebgens en C. Walsweer

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl

4 maart 2015

HVC stelt gratis compost 
ter beschikking 
Op zaterdag 21 maart, van 09.00 tot 16.00 uur kunnen Uit-
geesters gratis compost ophalen van het parkeerterrein van 
FC Uitgeest aan de Zienlaan. Door deze compost te gebrui-
ken in uw tuin, hergebruikt u uw gft-afval op een nuttige ma-
nier. U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen 
om uw compost in te vervoeren. Let wel, het is verplicht om 
uw aanhanger af te dekken met een zeil of net. 

Met deze compostactie willen HVC en de gemeente Uitgeest inwo-
ners bedanken voor hun inspanningen om gft-afval te scheiden. Dat 
kan niet op een passender manier dan door gratis compost uit te de-
len. Iedere volle groene minicontainer van 140 liter staat namelijk 
gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Compost gemaakt van gft is 
een uitstekende grondstof voor de bodem. Het verbetert de struc-
tuur van de grond en regelt de doorlaatbaarheid. Bovendien acti-
veert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen 
voor planten op. Ten slotte gaat compost bodemziekten tegen. 

Afval scheiden
HVC zet zich samen met gemeenten en inwoners in om afval zo 
goed mogelijk te scheiden. In afval zitten waardevolle materialen 
die kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door af-
val goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Zo maken 
we van uw gft- en groenafval niet alleen compost maar ook biogas. 
Gas dat gebruikt kan worden om huizen mee te verwarmen of zelfs 
om mee te koken. De eerste stap naar een schonere toekomst zet u 
thuis, met het zoveel mogelijk scheiden van gft- en groenafval.
Voor het afhalen van de compost is het verplicht om aanhangers af 
te dekken met een zeil of net. Wie dit nalaat riskeert een flinke boete. 
Meer informatie over gft en het scheiden van afval vindt u op www.
hvcgroep.nl. Op www.compostdag.nl staat meer informatie over de 
compostdag.

Vergadering Commissie AZ

Donderdagavond 5 maart vergadert de Commissie Algemene Zaken 
en Financiën. De vergadering is openbaar, vindt plaats in de raadzaal 
en begint om 20.00 uur. 
De complete agenda is te vinden via de homepage van de gemeente-
lijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Lijsterbessen Geesterweg 
aan einde levensduur
Langs de westkant van de Geesterweg (de Koogzijde) staat een flink 
aantal lijsterbessen (Sorbessen) in de groenstroken. In het zuidelij-
ke deel staan ze in de berm tussen de weg en het fietspad. Naar het 
noorden toe staan ze in de breder wordende berm die grenst aan de 
Ziendervaart. 

De lijsterbessen zijn nog maar 25 jaar oud, maar omdat ze nogal 
dicht tegen de Geesterweg aan staan en ondergronds weinig ruim-
te hebben is hun levensduur beperkt. De bomen worden niet veel 
hoger meer terwijl de kronen zich niet goed ontwikkelen omdat ze 
door het vrachtverkeer ‘op natuurlijke wijze’ worden gesnoeid. Sche-
ve en onstabiele kronen gaan ten koste van de vitaliteit. 

De gemeentelijke groendienst verwacht dat het nodig is om de lijs-
terbessen in de komende twee jaar te rooien. Ter compensatie wordt 
dit voorjaar al begonnen met het aanplanten van knotwilgen. Die ko-
men dichter tegen de Ziendervaart aan. 

Een deel van de lijsterbessen langs de Geesterweg (foto: gemeente Uit-
geest).

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Zo’n 2.275 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken op @gem_
Uitgeest.nl




