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Ophaaldata restafval
In week 11 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 14 maart
De Kleis en Waldijk: woensdag 16 maart
De Koog: donderdag 17 maart
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 18 maart

Burgerlijke stand
GEBOREN
Ryan Meeldijk, zoon van D. Meeldijk en L. Baltus

Vernieuwde speeltuinen Witte-
broodslaantje en De Rozeknop
De speeltoestellen aan het Wittebroodslaantje en De Rozeknop zijn aan 
vervanging toe. Aan de buurtbewoners van beide straten is een drietal 
ontwerpen gepresenteerd. De varianten met de meeste stemmen zijn te 
vinden op www.uitgeest.nl onder het kopje ‘Wijk & Wonen’. In beide ont-
werpen zijn onder andere een wip en een schommel terug te vinden. De 
voorbereidende werkzaamheden starten deze maand, eind april/begin 
mei worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Commissievergadering
Donderdag 10 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Za-
ken en Financiën in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering 
is openbaar, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De 
agenda is te vinden via www.uitgeest.nl onder het kopje ‘Bestuur & Poli-
tiek’. Hier staat een link naar het raadsinformatiesysteem. Ook vindt aan-
komende week de vergadering van de Jeugd- en Jongerenraad plaats. Deze 
is eveneens in de raadzaal, maandag 14 maart om 20.00 uur.

Voorbereiding op afsluiting 
Velsertunnel in april
Tussen 11 en 14 maart is de Velsertunnel gedurende de nachtelijke uren 
gesloten. In dit geval gaat het om de tunnelbuis in de richting van IJmui-
den/Haarlem. De buis is gesloten van: 
•	 vrijdag 11 maart 20.00 uur tot zaterdag 12 maart 08.00 uur
•	 zaterdag 12 maart 20.00 uur tot zondag 13 maart 09.00 uur
•	 zondag 13 maart 20.00 uur tot maandag 14 maart 05.00 uur
•	 maandag 14 maart 20.00 uur tot dinsdag 15 maart 05.00 uur
Actuele informatie en omleidingsroutes over de werkzaamheden tijdens 
de afsluiting van de Velsertunnel zijn te vinden op www.vananaarbeter.nl 

Nancy van den Boom exposeert in 
gemeentehuis Uitgeest
Van 3 maart tot 22 april zijn de olieverfschilderijen van Nancy van den 
Boom te zien in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Nancy woont 
zelf al jaren in Uitgeest en schildert sinds 2004 met veel passie. Het 
schilderen heeft ze zichzelf aangeleerd. Haar werk kenmerkt zich door 
de losse toets en het kleurgebruik en ze maakt voornamelijk landschap-
pen, stillevens en bloemen. Nancy schildert graag buiten in de omge-
ving van Uitgeest. In deze expositie zijn dan ook een aantal buitenwer-
ken terug te vinden. Ook werkt ze met veel plezier in haar atelier thuis 
aan de Korhoenstraat. Ze werkt tevens in opdracht, en haar schilderijen 
zijn al in 20 landen verkocht. In de expositie in het gemeentehuis han-
gen, naast de buitenwerken, ook enkele stillevens van bloemen. U bent 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van harte welkom.

Disco voor jongeren met beperking
Elke tweede vrijdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur wordt in het 
Zienhouse aan de Zienlaan een disco georganiseerd voor jongeren met 
een beperking. Ook jongeren zonder beperking zijn daarbij van harte 
welkom. De avond is voor jongeren die graag tijd met elkaar door wil-
len brengen onder het genot van gezellige muziek, karaoke en dans. Er 
is begeleiding aanwezig. Bij de entreeprijs van €3,- zijn ook twee drank-
jes inbegrepen.

Gratis compost afhalen 
op zaterdag 19 maart
Na het succes van de afgelopen jaren is het ook nu weer mogelijk voor 
Uitgeesters om gratis compost op te halen van het parkeerterrein van 
FC Uitgeest aan de Zienlaan. Dat kan op zaterdag 19 maart van 09.00 tot 
16.00 uur. Wethouder Karel Mens helpt het eerste uur mee met het vullen 
van uw emmers, zakken en aanhangers.
Door deze compost te gebruiken in uw tuin, hergebruikt u uw gft-
afval op een nuttige manier. U kunt een aantal zakken of een aan-
hanger 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 inwoners be-
danken voor hun inspanningen om gft-afval te scheiden. En hoe kan dat 
op een passender manier dan door gratis compost uit te delen?
Iedere volle groene minicontainer van 140 liter staat gelijk aan zo’n 15 
tot 20 kilo compost. Compost gemaakt van gft is een uitstekende grond-
stof voor de bodem. Het verbetert de structuur van de grond en regelt de 
doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost het leven in de bodem en 
slaat het voedingsstoffen voor planten op. Ten slotte gaat compost bo-
demziekten tegen.

Het bouwbord met de aangekondigde sluitingsdatum van de Velsertunnel.

‘Koogdijk’, schilderij van Nancy van den Boom, hangt ook in het gemeentehuis.




