
G  E M E E N T E  U I T G E E S T

Burgerlijke stand
GEBOREN
Imme Duijn, dochter van Tim Duijn en Carrie Duijn-Boergonje
Denzel Noah de Vries, zoon van M.G. de Vries en S.W. Groen

Ophaaldata gft-afval
In week 13 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag  24 maart.
De Kleis en Waldijk:  woensdag  26 maart.
De Koog:  donderdag 27 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag  28 maart.

Gemeentehuis donderdagavond dicht
De publieksbalie in het gemeentehuis is donderdagavond 20 maart 
niet zoals gebruikelijk geopend voor publiek. In plaats daarvan 
is de balie op woensdagavond 19 maart van 18.30 tot 20.00 uur 
open. Reden voor de wijziging is dat het gemeentehuis op 19 maart  
’s avonds toch al open is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorafgaand openden wethouder 
Van Tongeren (Heemskerk) en ge-
deputeerde Bond van de provincie 
Noord-Holland de fly-over over de 
rijksweg A9. Ook werd het  Toeris-
tisch Overstap Punt Veldhuis-Aag-
tendijk in gebruik genomen. 
De fly-over is het laatste grote in-
frastructurele werk van de Grond-
exploitatiemaatschappij Broekpol-
der. Daarin werken de gemeenten 
Beverwijk en Heemskerk samen 
met projectontwikkelaars en wo-
ningbouwcorporaties aan de ont-
wikkeling van de Vinex-wijk Broek-
polder.
Het Vogelrijkpad is een gevarieerde 
wandelroute die loopt over de his-
torische Groenedijk en Geniedijk, 
door het buurtschap Busch en Dam 
en over een onverhard boerenland-
pad. De route is in twee richtingen 
bewegwijzerd met blauwe pijlen. 

In het vogelbroedseizoen, van be-
gin maart tot half juni, is het boe-
renlandpad gesloten. Er is dan een 
alternatieve route.
De nieuwe projecten zijn bedoeld 
om de recreatiemogelijkheden tus-
sen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Zaanstad te versterken. De pro-
vincie en gemeenten hebben  de af-
gelopen jaren al veel geïnvesteerd 
in dit groene gebied en dat blijven 
ze de komende jaren doen. Met bij-
dragen van provincie, gemeenten 
en Europa worden samen met het 
recreatieschap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer nieuwe fiets- en wan-
delpaden aangelegd. Verder worden 
kleinschalige recreatieve voorzie-
ningen gerealiseerd. Zo kunnen be-
woners en bezoekers genieten van 
het open polderlandschap en ont-
staan nieuwe agrarische en recrea-
tieve kansen voor ondernemers.

Vogelrijkpad klaar voor wandelaars 
Wethouder Wil Spaanderman heeft op 11 maart samen met zijn 
Heemskerkse collega Odd Wagner het startpunt voor het Vogel-
rijkpad geopend. Dat deden zij door het onthullen van een route-
bord voor dit wandelpad bij de White Ranch aan de Groenedijk 4 
in Assendelft, dichtbij de gemeentegrens van Uitgeest. De route 
voert voor een groot deel over Uitgeester grondgebied.

Boomfeestdag moet je vieren!
Wethouder Piet Linnartz vierde woensdag 12 maart de jaarlijkse 
Boomfeestdag met het planten van een beukenhaag. Dat gebeurde 
bij een tuin aan De Wilgen en hij kreeg gelukkig veel hulp. De leer-
lingen van groep 7 van basisschool De Molenhoek lieten zien dat 
vele handen licht werk maken. De nieuwe haag vormt binnenkort 
de afzetting van een biologische tuin. Buurtbewoners en leerlingen 
gaan die zelf inrichten en onderhouden.

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

Stembureaus open tot 21.00 uur
De zeven stembureaus in de gemeente Uitgeest zijn woensdag 
19 maart 2014 van 07.30 tot 21.00 uur open voor het uitbrengen 
van uw stem. 

In het gemeentehuis worden na afloop de stemmen van alle  
bureaus verzameld, geteld en gepresenteerd. Het gemeente-
huis is traditiegetrouw open voor iedereen met belangstelling 
voor de plaatselijke politiek. Raadsleden, toekomstige raads-
leden, leden van het college en van politieke partijen geven 
toelichting en commentaar. De uitslagen van Uitgeest en de  
andere gemeenten in het land worden gevolgd op een groot  
televisiescherm.

Wethouder Wil Spaanderman (links) trekt bij de onthulling van het route-
bord aan de touwtjes met hulp van zijn Heemskerkse collega Odd Wag-
ner. Mevrouw de Wit van Rustpunt White Ranch kijkt toe (foto: Ronald 
Goedheer).

Wethouder Piet Linnartz aan het werk met leerlingen van De Molenhoek 
(foto: gemeente Uitgeest).

I n f o b u l l e t i n
19 maart 2014

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 24 maart 2014 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf 20 maart 2014 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.




