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Burgerlijke stand

geBOren

Marin Cecilia anna groen, 

dochter van n.P. groen en 

M.g.a.B. groen

jaime Vaarith Overeem, 

zoon van C.V.  Overeem en l. 

schipper

Bregje Paulien schuddeboom, 

dochter van r.W. schudde-

boom en a.n. gosliga

OVerleden

j.r. lamberts-Bakker, 93 jaar

1000 leden voor 
Whatsapp groepen uitgeest
Op dinsdag 8 maart is het 1000ste lid toegevoegd aan de BurgerAlert 
Whatsapp Groepen Uitgeest. Twee jaar terug is door een aantal inwoners 
van Uitgeest ‘BurgerAlert Whatsapp Groepen’ gestart. Het doel: met el-
kaar waakzaam zijn in je eigen omgeving en verdachte situaties met el-
kaar delen. Hiermee wil men bereiken dat dieven geen kans krijgen. En 
inmiddels zijn meer dan 1000 inwoners van Uitgeest aangesloten bij de 
verschillende groepen. 

Het idee is als volgt: stuur een privébericht naar de Facebookpagina of e-
mailadres van 112-Uitgeest, met daarin uw mobiele nummer, en u wordt 
toegevoegd in een van de groepen. De berichten die in de groepen wor-
den verspreid, worden ook direct gedeeld met wijkagent Frans Pals. Be-
gin januari hadden de BurgerAlert Whatsapp Groepen nog een groot aan-
deel in de aanhouding van twee fietsendieven in Uitgeest. Ze werden op 
heterdaad betrapt en konden na het delen van informatie in de groepen 
worden aangehouden. 

De BurgerAlert Whatsapp Groepen zijn ook actief in Heiloo, Akersloot en 
Limmen, en de beheerders van de groepen zijn samen de HAUL-groep 
aangegaan. Hierdoor kan informatie snel worden uitgewisseld als een 
verdacht persoon de gemeentegrens over gaat. Gezamenlijk tellen de 
groepen ruim 3000 leden.

stemlokaal gesloten
Het stemlokaal in het gebouw van speeltuinvereniging Kindervreugd 
aan het Narcissenpad is niet beschikbaar voor het komende referendum. 
Wel zal er op het parkeerterrein een kantoorunit worden geplaatst waar 
u kunt stemmen. Direct omwonenden 
krijgen binnenkort een brief waarin de 
plaats bekend wordt gemaakt en de me-
dewerking wordt verzocht om de auto 
elders te parkeren.

Woensdag 6 april is het referendum inza-
ke het associatieverdrag met Oekraïne

Wethouder Judie Kloosterman veegt het terras aan bij Woonzorgcentrum 
Geesterheem (foto: gemeente Uitgeest)

Wethouder en ambtenaren steken 
handen uit de mouwen voor nldoet
Vrijdag 11 maart hebben wethouder Judie Kloosterman en een groep 
ambtenaren meegedaan aan de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. NLdoet heeft dit jaar weer duizenden Nederlanders bereid gevon-
den zich in te zetten voor kleine klussen in de buurt. In Uitgeest werden 
de terrassen en de bloembakken van Woonzorgcentrum Geesterheem 
aangepakt. Onkruid werd verwijderd en tuinmeubilair schoongemaakt 
en de viooltjes werden geplant. Nadat enkele uren later de werkzaam-
heden waren afgerond, kregen de vrijwilligers een oorkonde uit handen 
van Anet Hardebol, activiteitenbegeleidster van de ViVa! Zorggroep. Ook 
op andere plekken in Uitgeest waren dit weekend vrijwilligers actief: on-
der andere het schoonmaken van molen De Kat en het aanpakken van 
het schoolplein van basisschool De Molenhoek stonden op het program-
ma. Bij zwembad De Zien werd een nieuw beachvolleybalveld aangelegd 
voor het aankomende zomerseizoen.

Provinciale staten wil 
herbenoeming remkes
De termijn van de heer Johan Remkes loopt af. Sinds 1 juli 2010 is hij 
commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Dit betreft 
een functie voor de duur van zes jaar, tot 1 juli 2016. Zelf heeft hij in 
oktober 2015 te kennen gegeven dat hij zich graag beschikbaar stelt 
voor een tweede ambtstermijn. Hierna zijn Provinciale Staten een benoe-
mingsprocedure gestart en deze is nu afgerond.
In het besloten deel van de vergadering van de Provinciale Staten van 
maandag 7 maart hebben de Staten positief geadviseerd over de her-
benoeming. De aanbeveling van Provinciale Staten wordt gestuurd aan 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De minister 
draagt bij positief advies de commissaris van de Koning voor herbenoe-
ming voor aan de Koning.
De tweede ambtstermijn van de heer Remkes als commissaris van de Ko-
ning gaat in per 1 juli 2016.

Commissie Bezwaarschriften
Maandag 21 maart vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Een deel van deze 
vergadering is openbaar, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn. Aan bod komt onder andere een bezwaarschrift tegen de 
afwijzing door het college van een aangevraagde omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van een dakkapel aan De Melksuiker.

Ophaaldata gft-afval

in week 11 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 21 maart
de kleis en Waldijk:  woensdag 23 maart
de koog:  donderdag 24 maart
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 25 maart

Vrijdag 25 maart wordt het plastic en kunststof afval weer 
opgehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. nieuwe 
afvalzakken bestelt u via zakkenvoorplastic.nl of haalt u bij 
de gemeente.




