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Ophaaldata restafval
In week 12 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 16 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 18 maart.
De Koog: donderdag 19 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 20 maart. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 maart.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Sara Lynn Steunebrink, doch-
ter van R.A. Steunebrink en 
J.C. Jonker 

OVERLEDEN
P.M. van Zutphen, weduwe 
van P. Liphuijzen, 92 jaar

AANGIFTE GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
E. Schalk en G.H. de Bruin

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

www.kaveldealdedije.nl

11 maart 2015

Het Sociaal Team staat voor u klaar
Nu de bezetting van het Sociaal Team Uitgeest compleet is 
verrichtte wethouder Antoine Tromp dinsdag 3 maart de offi-
ciële aftrap. Alle teamleden waren van de partij bij dit feeste-
lijke moment. Met veel enthousiasme en betrokkenheid gaan 
zij nu aan de slag. 

Wanneer u tegen vragen en problemen aanloopt rond zorg, welzijn, 
wonen, opvoeden, gezinsrelaties en werk en inkomen kunt u bij het 
Sociaal Team gewoon even aankloppen. Professionals met brede 
kennis zitten voor u klaar en hebben aandacht voor u.
Het Sociaal Team brengt dan met u de situatie in kaart en kijkt met 
u mee naar de meest geschikte oplossing. Loop gerust even binnen 
op het gemeentehuis. Zij zijn hier in de ochtend bereikbaar. U kunt 
ook bellen: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
via tel. 14 0251.

Commissie Bezwaar- en beroepschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepschriften behandelt maandagavond 
16 maart om 19.30 uur een bezwaarschrift tegen het besluit van bur-
gemeester en wethouders een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de bouw van een garage bij een woning aan De Kuil. 
De hoorzitting in het gemeentehuis is openbaar.

Dag tegen racisme: 
wethouder leest voor
Wethouder Wil Spaanderman neemt woensdagmiddag 18 maart deel 
aan een voorleesprogramma in de openbare bibliotheek aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Het voorlezen gebeurt in het kader van de Inter-
nationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, die 21 maart wereld-
wijd wordt gehouden.
Van 15.30 tot 15.45 uur leest Frederique Janss, directeur Bureau Dis-
criminatiezaken uit ‘Elmer’, bestemd voor vier- tot zesjarigen. Wet-
houder Spaanderman leest van 16.00 tot 16.15 uur uit ‘Koning en 
Koning’, voor zes- tot achtjarigen. Frederique Janss sluit van 16.30 
tot 16.45 uur af met een voorleesbeurt uit ‘Taart’, voor acht- tot tien-
jarigen. De voorleesactie wordt georganiseerd door Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland. Belangstellenden en kinderen zijn uiter-
aard van harte welkom. 
Voor meer informatie: www.bdkennemerland.nl 

De negentienjarige Uitgees-
ter Nikola Ivaylov Krastev kan 
zich sinds 4 maart 2015 offici-
eel Nederlander noemen. In het 
bijzijn van zijn ouders werd de 
van oorsprong Bulgaarse HBO-
student door burgemeester 
Wendy Verkleij genaturaliseerd 
nadat hij daartoe de belofte 
had afgelegd. De burgemees-
ter onderstreepte haar felicita-
ties met een boeket bloemen en 
een kookboek met authentieke 
Nederlandse recepten (foto: ge-
meente Uitgeest)

Het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest op de trappen van het ‘ou-
de’ gemeentehuis. Links vooraan wethouder ‘Zorg’ Antoine Tromp (fo-
to: gemeente Uitgeest). Nieuwe Nederlander in Uitgeest

Gemeentehuis 
19 maart ’s avonds dicht
De wekelijkse openstelling van het gemeentehuis op donderdag-
avond gaat op 19 maart niet door. De Publieksbalie is in plaats daar-
van op woensdag 18 maart geopend tussen 18.30 en 20.00 uur. Het 
gemeentehuis is deze woensdagavond toch al open omdat in  de hal 
een stembureau is voor de verkiezingen van Provinciale Staten en 
Waterschap.

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document 
na één week afhalen op het gemeentehuis. De gemeente verzoekt 
de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan een week te wach-
ten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een 
herinneringsbrief moet sturen. Na drie maanden wordt het rijbewijs, 
paspoort of id-kaart vernietigd en moet het document opnieuw wor-
den aangevraagd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt ko-
men halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.




