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Burgerlijke stand
geBOren

abel, zoon van r.j. timmer 

en j. de Haan

OndertrOuW

j.j. schmidt en l.j.M. van Mill

OVerleden

s. de Wit, 85 jaar

j.M. schoorel, weduwe van t. 

Mijnen, 91 jaar

‘Uitzicht op Heiloo’, schilderij van Nancy van den Boom, hangt ook in het 
gemeentehuis.

nancy van den Boom exposeert 
in gemeentehuis uitgeest
Van 3 maart tot 22 april zijn de olieverfschilderijen van Nancy van den 
Boom te zien in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Nancy woont 
zelf al jaren in Uitgeest en schildert sinds 2004 met veel passie. Het 
schilderen heeft ze zichzelf aangeleerd. Haar werk kenmerkt zich door 
de losse toets en het kleurgebruik en ze maakt voornamelijk landschap-
pen, stillevens en bloemen. Nancy schildert graag buiten in de omge-
ving van Uitgeest. In deze expositie zijn dan ook een aantal buitenwer-
ken terug te vinden. Ook werkt ze met veel plezier in haar atelier thuis 
aan de Korhoenstraat. Ze werkt tevens in opdracht, en haar schilderijen 
zijn al in 20 landen verkocht. In de expositie in het gemeentehuis han-
gen, naast de buitenwerken, ook enkele stillevens van bloemen. U bent 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van harte welkom.

nieuwe site reisinformatie 
Velsertunnel
Uit een samenwerking tussen IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat is 
de site ijmondverkeer.nl ontstaan. Op de site kan men in een oogopslag 
zien waar het druk is op de weg tijdens de renovatie van de Velsertun-
nel. Omdat de Velsertunnel vanaf 15 april voor negen maanden dicht 
gaat, zal het verkeer vooral tijdens de ochtend- en avondspits extra hin-
der ondervinden op de A9. De vertraging kan oplopen tot een half uur.
IJmondverkeer.nl is in het leven geroepen omdat de werkzaamheden 
zeer lang duren en de hinder aanzienlijk is. Door de site kunnen mensen 
de verkeersdrukte omzeilen door bijvoorbeeld eerder of later te vertrek-
ken, door met het openbaar vervoer te gaan, of door thuis te werken. De 
informatie is tot op de minuut bijgewerkt, dus zeer actueel.

raadsvergadering
Donderdag 31 maart 2016 vindt er om 20.00 uur een openbare raadsver-
gadering plaats. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De agenda is te vinden op www.uitgeest.nl via het ‘Raads-
informatiesysteem’.

Ophaaldata restafval

in week 13 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: dinsdag 29 maart
de kleis en Waldijk: woensdag 30 maart
de koog: donderdag 31 maart
Buitengebied, uitgeesterweg: vrijdag 1 april

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.

dag van de leerplicht
Op donderdag 17 maart was het de Dag van de Leerplicht. In Uitgeest 
bezocht wethouder Antoine Tromp de groepen 8 van basisschool Bin-
nenmeer. Hij was hier samen met zijn collega’s uit de BUCH: wethouder 
Ans Pelzer uit Castricum, wethouder Elly Beens uit Heiloo, en wethouder 
Jan Mesu uit Bergen.Deze groepen 8 hadden van alle basisscholen in Uit-
geest het minste verzuim in de week voor de voorjaarsvakantie.
De wethouder besprak met de kinderen hoe fijn het is dat je naar school 
mag en je kunt ontwikkelen. En ook hoe belangrijk het is voor je toe-
komst. De kinderen wisten al best veel over de leerplicht. Bijvoorbeeld 
over wat er kan gebeuren als je spijbelt in het voortgezet onderwijs en 
of je eigenlijk wel op vakantie mag buiten de schoolvakantie.

stemkaarten referendum 
in de bus
De stemkaarten voor het referendum van zes april worden rond 25 
maart bezorgd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, is een vervangen-
de stemkaart op te halen bij de balie van het gemeentehuis. Neem hier-
voor een geldig legitimatiebewijs mee. Indien de oude kaart teruggevon-
den wordt, is deze niet meer geldig. Informatie over het referendum zelf 
is te vinden via www.referendum-commissie.nl. Ook is de volledige tekst 
van het associatieverdrag kosteloos beschikbaar in het gemeentehuis.

gemeentehuis en -werf gesloten
Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag, en maandag 28 maart, Tweede Paas-
dag, is het gemeentehuis gesloten. Dit geldt ook voor de gemeentewerf. 
De werf is zaterdag 26 maart wel geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Antoine Tromp temidden van groep 8 van de Binnenmeer. 
(foto: gemeente Uitgeest)




