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Ophaaldata gft-afval
In week 13 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 maart.
De Koog: donderdag 26 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 27 maart. 

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

Burgerlijke stand
GEBOREN
Kaj Luca Hollenberg, zoon van S. Hollenberg en S.J.M. Vermeij

www.kaveldealdedije.nl

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

18 maart 2015

Hengelgebied De Kuil: 
nieuwe natuurlijke uitstraling
De gemeentelijke groendienst heeft vorig jaar in samenwer-
king met de hengelsportvereniging AHB Uitgeest de haag 
rondom De Kuil laten vervangen en de toegangshekken ver-
nieuwd. Dat gebeurde nadat samen met de AHB een plan was 
gemaakt voor de inrichting. 

Het is een zogenoemde Zeeuwse haag geworden, een mengeling 
van: krentenboompje, meidoorn, beuk, hulst, liguster en hondsroos. 
Deze soorten zijn zeer geschikt als broedgelegenheid voor kleinere 
zangvogels en het stuifmeel uit de bloemen is voeding voor bijen.
In het gebied zijn ook verschillende bomen aangeplant: esdoorns, el-
zen, populieren, iepen en moseiken. Dit bevordert de biodiversiteit 
en komt de natuurlijke uitstraling van het gebied ten goede.
De AHB heeft op eigen initiatief de helft van de nieuwe toegangshek-
ken betaald. Zo is de vernieuwde inrichting een mooi voorbeeld van 
goede samenwerking tussen gemeente en vereniging.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt op donderdagavond 26 maart 
een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is te vinden via het 
Raadsinformatiesysteem op de homepage van de gemeentelijke web-
site www.uitgeest.nl

Aangepaste wandeltracés 
Noord-Hollandpad tijdens 
broedseizoen
Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden 
in Nederland. Vooral het aantal grutto’s, tureluurs, veldleeuweriken 
en scholeksters neemt gestaag af, omdat ze erg gevoelig zijn voor 
verstoring. Als weidevogels gestoord worden in de broedtijd kan het 
gebeuren dat ze hun nest in paniek verlaten en het legsel verloren 
gaat. Daarom zijn de wandeltracés van het Noord-Hollandpad die 
dwars door weidegebieden lopen tijdelijk afgesloten en is de rou-
te aangepast. 

Aangepaste wandeltracés Noord-Hollandpad 
tijdens broedseizoen 2015
Etappe 1:    De Cocksdorp-De Waal, tracé natuurreservaat Waal 
  en Burg van 1 april tot 1 juli
Etappe 2: De Waal-Den Helder, tracé natuurreservaat De Apotheek 
 van 1 april tot 1 juli
Etappe 2: De Waal-Den Helder, tracé polder reservaat bij 
 Havensluiskom van 15 maart tot 15 juni
Etappe 7: Obdam-Driehuizen, tracé in de Eilandspolder van 
 15 maart tot 15 juni
Etappe 8: Driehuizen-Krommenie, tracé Dorregeesterpolder bij 
 het Alkmaarder-  en Uitgeestermeer van 15 maart tot 
 1 juli
Etappe 10: Halfweg-Ouderkerk aan de Amstel, tracé in de 
 Middelpolder van 15 maart tot 15 juni          
Etappe 11: Ouderkerk aan de Amstel-Abcoude: tracé in Botshol 
 van 15 maart tot 15 juni

Het aangepaste wandeltracé wordt door middel van borden en mar-
keringsstickers in het wandelgebied aangegeven.

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde langeafstandswandelroute 
van ongeveer 270 kilometer en loopt van Den Oever en Texel naar Hui-
zen, slingerend door het Noord-Hollandse polderlandschap. Het Noord-
Hollandpad is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Holland 
en aangelegd door Recreatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland 
en Bureau Lopende Zaken. Het onderhoud en beheer van het Noord-Hol-
landpad wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Recreatie 
Noord-Holland. 
Op de website www.noordhollandpad.nl vindt u alle informatie over 
wandelen op het Noord-Hollandpad en de tijdelijke aanpassingen in de 
wandeltracés. 

Wethouder Jan Schouten (midden) met rechts voorzitter Frank du Long 
van de Algemene Hengelaars Bond en links beheerder van De Kuil Har-
ry van den Berg bij een van de nieuwe toegangshekken (foto: gemeen-
te Uitgeest)

‘Oorlogsgeheimen’ voor school-
jeugd in Dorpshuis
Filmhuis Uitgeest organiseert in het kader van de komende Doden-
herdenking twee speciale voorstellingen van de veelgeprezen film 
‘Oorlogsgeheimen’ voor leerlingen van negen tot twaalf jaar van de 
Uitgeester basisscholen. Die vinden plaats in Dorpshuis de Zwaan op 
vrijdag 17 april om 16.15 uur en 19.00 uur. Kaarten à e 5,- (inclusief 
een flesje fris) zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt 
aan de Middelweg.
‘Oorlogsgeheimen’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Jacques Vriens. De twee uur durende voorstellingen in het Dorpshuis 
zijn bestemd voor de schooljeugd, maar niet voor hun ouders. Voor 
de begeleiding zijn per basisschool twee leerkrachten bij de voor-
stellingen aanwezig en ook leden van het Filmhuis en van het Comi-
té 4 mei Uitgeest.




