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Ophaaldata restafval
In week 11 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 maart 
De Koog: donderdag 16 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 17 maart

Politiek Café op 
verkiezingsavond 15 maart
Op de avond van de Tweede Kamerverkiezingen, woensdag 15 maart 
2017, is er Politiek Café in de raadzaal en de hal van het gemeente-
huis van Uitgeest.

Inwoners, ondernemers, leden van de gemeenteraad, de raadscommissies en 
het college, besturen van politieke partijen, leden van stembureaus en tellers 
(zodra ze klaar zijn) én alle andere  belangstellenden zijn van harte welkom 
om 21.30 uur (inloop vanaf 21.15 uur) .
Op een groot televisiescherm in de raadzaal zijn de landelijke uitslagen te vol-
gen. Burgemeester Wendy Verkleij en anderen zullen die van commentaar 
voorzien. Het einde van de avond wordt verwacht rond 02.00 uur. 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
N.W. de Wildt, 81 jaar 
Y. van der  Laan, e/v Bus, 58 
jaar

GEBOREN 
Sofie Maria Admiraal, dochter 
van K.M. Buys en S.W.P. Admi-
raal

NATURALISATIE
Sinds 28 februari is mevrouw 
Khadijo Ali Mohamud officieel 
Nederlander. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-

denheid verraste burgemeester 
Wendy Verkleij haar met een 
boeket bloemen (foto: gemeen-
te Uitgeest).

College actief bij De Zien (NL Doet) 
Burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Antoine Tromp zijn tijdens NL 
Doet op zaterdag 11 maart actief op het terrein van zwembad De Zien.
Het is het derde jaar dat het zwembad een steuntje in de rug krijgt van de 
landelijke actie NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Die 
vindt jaarlijks plaats met steun van onder meer het Oranje Fonds en het 
koninklijk paar.
De burgemeester en de wethouder zullen op het zwembadterrein assis-
teren bij het planten van een berkenhaag. Die gaat dienen als afscheiding 
tussen het pierenbad (voor kinderen die niet kunnen zwemmen) en de gro-
te zonneweide.
Er is nog plek voor meer vrijwilligers zaterdag bij De Zien. Voor deze en 
andere vrijwilligersklussen, kijk op: www.nldoet.nl.

College start onderzoek naar 
nieuwe locatie ijsbaan
Het college laat op korte termijn de geschiktheid onderzoeken van 
twee alternatieve locaties voor de ijsbaan. Het eerste terrein ligt tus-
sen het Huttenweekterrein en molen De Dog; het tweede aan de over-
zijde van de Geesterweg, nabij molen De Kat. Uitgangspunt is dat er 
ruimte gezocht wordt voor een 400-meterbaan, die ook geschikt is 
voor kortebaanwedstrijden. 
 
Het onderzoek zal - na een aanbestedingsprocedure - worden uitgevoerd door 
een terzake deskundig bureau. De gemeente heeft de KNSB daarover geraad-
pleegd. Het college heeft het bestuur van de IJsclub Uitgeest in een gesprek op 
de hoogte gesteld van het komende onderzoek en van de twee  onderzoekslo-
caties. De ijsclub heeft daarbij aangegeven met een reactie te willen wachten 
tot er een concreet voorstel voor een alternatieve locatie ligt. Het college zal de 
vorderingen in het onderzoek en de uitkomsten delen met het bestuur van de 
ijsclub.
Het instellen van een onderzoek naar alternatieve locaties voor de ijsbaan komt 
voort uit een besluit dat de gemeenteraad van Uitgeest op 8 december 2016 
heeft genomen. De raad besloot toen om het centrumgebied van Uitgeest op-
nieuw te gaan inrichten met voorzieningen die de hele dorpsgemeenschap ten 
goede komen. Op een deel van de huidige ijsbaan wordt volgens dat besluit 
een Integraal Kind Centrum gevestigd.

Vergaderingen raadscommissies 
SLZ en GGZ
De commissie Samenlevingszaken vergadert maandagavond 13 maart van-
af 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan on-
der meer de volgende punten:
-  Presentatie over rapport cliëntondersteuning 
-  Integrale Verordening Sociaal Domein BUCH

De commissie Grondgebiedzaken behandelt dinsdagavond 14 maart, ook 
vanaf 20.00 uur,  onder meer de volgende punten:
-  Presentatie van Tabijn over de mogelijke invulling van de onderwijsfunc-
 ties van het in het centrumgebied te vestigen Integraal Kind Centrum
-  Het Gemeentelijk Rioleringsplan

De vergadering van de Commissie Algemene Zaken en Financiën van don-
derdag 16 maart 2017 gaat niet door. Het enige agendapunt (De controle-
verordening) schuift door naar de commissievergadering van 6 april 2017.
Informatie over de volledige agenda’s is te vinden op het Raadsinformatie-
systeem via de homepage van www.uitgeest.nl

Het gebied tussen het Huttenweekterrein en molen De Dog is een van de 
twee locaties die wordt onderzocht op geschiktheid om de ijsbaan heen 
te verplaatsen (foto: gemeente Uitgeest).

Stemmen bij verkiezingen 
Tweede Kamer
Als inwoner van Uitgeest kunt u volgende week - op woensdag 15 maart 
2017 tussen 7.30 en 21.00 uur - bij ieder willekeurig stembureau in Uit-
geest uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer. Ook kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen of uw stem 
uitbrengen in een andere gemeente. Meer informatie daarover vindt u op 
de gemeentelijke website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Dien-
sten, trefwoord Verkiezingen. 
Als het goed is hebt u inmiddels uw stempas ontvangen. Is dat niet het ge-
val of bent u uw stempas verloren? Vraag dan bij de gemeente een vervan-
gende pas aan. Dat kan nog tot vrijdag 10 maart telefonisch (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. 
 
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.

Er is nog plek voor meer vrijwilligers zaterdag bij De Zien. Voor deze en 
andere vrijwilligersklussen, kijk op: www.nldoet.nl.




