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Ophaaldata gft-afval
In week 12 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 maart 
De Koog: donderdag 23 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 24 maart
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
24 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 ge-
meentehuis van Uitgeest.

Inwoners, ondernemers, leden van de gemeenteraad, de raadscommis-
sies en het college, besturen van politieke partijen, leden van stembu-
reaus 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 
volgen. Burgemeester Wendy Verkleij en anderen zullen die van commen-
taar voorzien. Het einde van de avond wordt verwacht rond 02.00 uur.

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Tom Waalewijn, zoon van A.A. 
Waalewijn en M.W. Jonker
OVERLEDEN 

G.A.M. Fatels, weduwe van C.T. 
Molenaar, 86 jaar 
J. van de Bult, 96 jaar 
M. Kooij, weduwe van J.B. de 
Bruijne, 90 jaar 

Gratis compost scheppen 
op de Zienlaan
Na het succes van de afgelopen jaren is het ook nu weer mogelijk 
voor Uitgeesters om gratis compost op te halen van het parkeer-
terrein van FC Uitgeest aan de Zienlaan. Dat kan op zaterdag 25 
en zondag 26 maart. Op zaterdag komt wethouder Anke de Vink-
Hartog om 10.15 uur helpen met het compost scheppen. 

Breng zelf een schep mee en doe de compost in meegebrachte zakken of 
een aanhanger. Denk eraan dat u de aanhanger goed afdekt met een zeil 
of een net, anders riskeert u een boete. 
De compost die u ophaalt is afkomstig van uw gft- en groenafval. Van ie-
dere volle container van 140 liter kan 15 tot 20 kilo compost gemaakt 
worden. Naast compost maakt HVC er ook biogas van. Zo ziet u dus dat 
uw afval waardevol is! 

Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft per jaar. De helft hiervan 
belandt in de gft-bak. De andere helft eindigt in de restafvalbak en dat is 
zonde. Want een volle gft-bak levert voldoende groen gas om 21 dagen 
lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen. 

Meer informatie over gft en het scheiden van afval vindt u op www.inde-
goeiebak.nl. Op www.compostdag.nl vind je meer informatie over de 
Compostdag.

Afsluiting Lagendijk op 16 maart
Een deel van de Lagendijk wordt donderdagochtend 16 maart vanwege 
werkzaamheden afgesloten voor alle weggebruikers. De werkzaamheden 
vinden plaats op een deel van de weg nabij de afslag naar Krommenie-
dijk. De afsluiting gebeurt met hekken en borden. Verkeersregelaars ver-
lenen alleen doorgang aan omwonenden en bestemmingsverkeer.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Broekpolderweg en de N203. 
De jachthaven blijft gewoon bereikbaar. De werkzaamheden duren van 
circa half negen tot twaalf uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Geen fietsen plaatsen op 
blindengeleidestrook
Fietsen geplaatst op de blindengeleidestrook in het stationsgebied zijn 
een gevaar voor blinden en slechtzienden. Deze zijn immers afhanke-
lijk van deze stroken om veilig hun weg te vinden. Volgens de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV) is het ook niet toegestaan om fietsen 
of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te la-
ten staan. De gemeente verwijdert daarom actief fietsen die op de blin-
dengeleidestrook staan.
Is uw fiets verwijderd? U kunt deze met de passende fietssleutel en na 
betaling van € 45,- tijdens openingstijden ophalen bij de gemeentewerf.

Op dit deel van de Lagendijk vinden donderdag werkzaamheden plaats, 
waardoor de weg moet worden afgesloten voor weggebruikers.

Uitgeest viert boomfeestdag 
met ‘historisch fruit’
De gemeente Uitgeest viert het zestigjarig jubileum van de stichting Na-
tionale Boomfeestdag  op woensdag 22 maart. Voor deze bijzondere ge-
legenheid gebruikt de gemeente naast eigen plantmateriaal twee ou-
de lokale hoogstam-fruitrassen. Die zijn aangeboden door Uitgeester Ni-
co Brantjes. Het gaat om een appelboom van het ras ‘Uitgeester Zoet’ en 
een ‘Assumer Peer’.

Omdat beide fruitrassen hun oorsprong hebben in de omgeving van As-
sum is het idee ontstaan om de twee historische boompjes op boom-
feestdag in de buurt van Assum aan te planten. De fruitboompjes wor-
den aangeplant op een terp aan de Haverkamplaan met daaromheen di-
vers klein fruit met aan de buitenzijde een beschermende en groenblij-
vende zilverbeshaag.

Voor het aanplanten op de dag zelf heeft de gemeente groep 7A van ba-
sisschool de Kornak uitgenodigd. Wethouder Anke de Vink-Hartog zal 
het feest op woensdag 22 maart om 10.00 uur openen met een wel-
komstwoord. Vervolgens zal Nico Brantjes vertellen over het belang 
voor Uitgeest van historisch fruit en daarna zal groep 7A van de Kornak 
onder begeleiding van de buitendienst het fruit gaan aanplanten.
Als al het werk gedaan is wordt het feest afgesloten met een gezonde 
versnapering voor de kinderen.
Mocht u het als inwoner van Uitgeest leuk vinden naar de boomfeest-
dag te komen kijken dan bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur op 
de locatie in het park op de Haverkamplaan (gelegen achter de Darse/ 
Kruiskamplaan)

Verkiezingen: 
processen-verbaal ter inzage
Na de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 liggen de volgende 
processen-verbaal ter inzage in het gemeentehuis van Uitgeest:

	 •			processen-verbaal	N10	opgemaakt	door	de	stembureaus;
	 •			proces-verbaal	N11	vastgesteld	door	de	burgemeester.

De processen-verbaal liggen ter inzage van vrijdag 16 maart 2017 t/m 
woensdag 22 maart 2017 tussen 8.30 en 12.30 uur. Om de processen-
verbaal in te zien kunt u een afspraak maken. Neem daarvoor contact op 
met de gemeente Uitgeest, tel. 140251.




