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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
12 maart 2014

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
J.A. de Ruijter en M. de Groot
K.R. van der Steen en S.M.W.C. van ’t Klooster

GETROUWD
H.W. Ranzijn en A. Nan

Burgemeester Theo van Eijk 
heeft onlangs tijdens een na-
turalisatieceremonie de uit Bel-
gië afkomstige Uitgeester Davy 
Mertens het Nederlanderschap 
verleend. De nieuwe Nederlan-
der was bij het bezoek aan de 
burgemeesterskamer vergezeld 
van zijn echtgenote, die over 

twee maanden moeder hoopt 
te worden. 
Het is de ambitie van Davy Mer-
tens om professioneel darts-
speler te worden. Met de offici-
ele papieren, een mooi boeket 
en met het receptenboekje ‘De 
Hollandse pot’ ging het Uitgees-
ter echtpaar weer op huis aan.

Onjuist tarief afvalstoffenheffing 
Op 28 februari 2014 zijn er 
aanslagen voor de afvalstof-
fenheffing verzonden met 
een onjuist tarief voor een 
meerpersoonshuishouden. 
De personen die een aan-
slag voor een meerpersoons-
huishouden hebben gekregen 
voor het te hoge bedrag van 
€233,70 zijn bekend. Zij ont-

vangen vóór 31 maart 2014 
schriftelijk bericht van de wij-
ze waarop gecorrigeerd gaat 
worden naar het juiste tarief 
van €223,70.
Wie onverhoopt ná 31 maart 
2014 nog geen bericht heeft 
gehad wordt verzocht contact 
op te nemen met telefoon-
nummer 0255 - 567 400.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

Expositie Teska Seligmann 
geopend

De komende drie jaar gaat de 
Nederlandse luchtvaartsector 
samenwerken met Boeing om 
een nieuw omgevingsvriende-
lijk concept voor Schiphol te 
ontwikkelen. Zo wordt onder 
meer de geluidsbelasting ver-
minderd door de implementa-
tie van glijlandingen, de zoge-
heten Continuous Descent Ap-
proaches (CDA’s). 
Paul Riemens, CEO van Lucht-
verkeersleiding Nederland is 
enthousiast: ‘Optimalisatie van 
het gebruik van het Neder-
landse luchtruim is een ver-
eiste voor de concurrentiepo-
sitie van Schiphol. We investe-
ren gezamenlijk in de toekomst 
van de Nederlandse luchtvaart 
en daarmee ook in de nationa-
le economie. Het is mooi om 
te zien dat de samenwerking 

tussen luchthaven, KLM, lucht-
verkeersleiding en vliegtuigin-
dustrie wordt ingezet om een 
duurzamer concept te ontwik-
kelen. De kennis die we daar-
bij opdoen is van internationa-
le waarde en uitermate geschikt 
om te exporteren.’
De Uitgeester wethouder Wil 
Spaanderman hoopt van har-
te dat het inderdaad zo posi-
tief uitpakt voor Uitgeest en de 
IJmond als het nu schijnt. ‘Van-
af 2004 zijn wij bezig om het 
probleem van de geluidsover-
last van vliegtuigen stelselma-
tig op de agenda te krijgen en  
te houden. Dat deden we bij de 
Alderstafel, de CROS en de Be-
stuurlijke Regie Schiphol (BRS). 
Het zou prachtig zijn als dat nu 
inderdaad zijn vruchten gaat af-
werpen.’

Glijlandingen op komst voor 
Schiphol

Wethouder kunst Piet Linnartz 
en gemeentesecretaris Trudy 
van den Broek hebben vorige 
week een schilderijententoon-
stelling geopend van Teska Se-
ligmann. De Castricumse schil-
deres exposeert tot en met 25 
april in de hal van het gemeen-
tehuis van Uitgeest. De exposi-
tie bestaat uit een selectie van 
haar recente werk. 
Teska Seligmann maakt eenvou-
dige composities met kleurvlak-
ken. Spelend met haar materi-
aal bouwt zij haar werk uit ve-
le lagen op. In de grote vlak-
ken schemert steeds een andere 
kleur of vage vorm door de ach-
tergrond heen.
Soms is sprake van sterke con-
trasten, terwijl andere werken 
juist weer in zachte nuances of 
monochroom opgezet. Zo be-
speelt de schilderes verschillen-
de emoties.
Vooraf heeft zij geen enkel 
beeld voor ogen van het eindre-
sultaat. Zij blijft toevoegen, ver-
anderen en vooral veel kijken 
tot een doek af is. Dat gebeurt 
vaak plotseling, als bij verras-
sing. 
Kenmerkend voor Teska’s ma-
nier van werken is de hoge ma-

te van abstractie. Wie de moei-
te neemt om goed te kijken en 
de titel van een doek erbij be-
trekt kan er steeds meer in ont-
dekken.
Voor meer informatie: www.tes-
kaseligmann.nl

 Ophaaldata restafval
In week 12 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 maart.
De Koog: donderdag 20 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 21 maart.

Na het afnemen van de eed feliciteert burgemeester Theo van Eijk de 
heer Mertens met zijn naturalisatie (foto: gemeente Uitgeest).

Nieuwe Nederlander komt uit België

Speelvoorzieningen in openbaar 
groen
Met de komst van het mooie 
weer verschijnen ieder jaar 
weer persoonlijke speelvoor-
zieningen in het openbaar 
groen. Bijvoorbeeld een tram-
poline in een gemeentelijk 
plantsoen. Hoe goed bedoeld 
ook, de gemeente roept u op 
om deze speelvoorzieningen 
uitsluitend op uw eigen terrein 
te gebruiken.
De reden is dat deze voorzie-
ningen niet voldoen aan de 

strenge veiligheidseisen die 
gelden voor de openbare ruim-
te. Tegelijk loopt de gemeen-
te wel het risico om aanspra-
kelijk te worden gesteld bij on-
gelukken. De buitendienst van 
de gemeente heeft daarom op-
dracht om mensen aan te spre-
ken op de ongeoorloofde plaat-
sing van speelvoorzieningen. 
Zo nodig zullen de medewer-
kers van de gemeente deze 
zelfs weghalen. 

Wethouder Piet Linnartz bij de 
opening van de expositie (foto: 
gemeente Uitgeest).




