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Twee weken restafval achtereen
In week 13 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 maart 
De Koog: donderdag 30 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 31 maart
N.B. Ook in week 14 wordt het restafval opgehaald! De wijkin-
deling is vanaf deze week veranderd:
Wijk 1, (ophaaldag maandag 3 april) Oude Dorp, tussen N203 
en Dokter Brugmanstraat 
Wijk 2, (dinsdag 4 april) Oude Dorp vanaf  Dokter Brugman-
straat; klein deel Waldijk; klein deel De Koog (begrensd door 
Prinses Beatrixlaan, Melis Stokelaan en Kooglaan); Buitenge-
bied west 
Wijk 3, (woensdag 5 april) Waldijk en Kleis 
Wijk 4, (donderdag 6 april) De Koog
Wijk 5, (vrijdag 7 april) Groot Dorregeest en gebied overzijde 
A9, Uitgeesterweg, Startingerweg

In week 15 komt het gft-afval weer aan de beurt. Alle data 
voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afval-
kalender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huis-
vuil en afval). 

Sport & Cultuur in Uitgeest 2017
In 2017 organiseert de gemeente Uitgeest in samenwerking met 
de organisatie Sport- en Cultuurimpuls voor de eerste keer het 
project Sport & Cultuur in Uitgeest. Bij dit project bieden de sport- 
en cultuurverenigingen in Uitgeest gratis kennismakingscursus-
sen aan voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. 

Op deze manier wil de gemeente stimuleren dat kinderen meer, actiever 
en veelzijdiger gaan sporten en bewegen en dat verenigingen meer leden 
krijgen. Alle cursussen zijn gebundeld in een boekje. De boekjes worden 
uitgereikt aan alle kinderen in de groepen 1 t/m 8 van alle basisscholen 
in Uitgeest. Wethouder Antoine Tromp gaat op dinsdag 28 maart mee op 
pad tijdens een deel van de uitreiking. 

Inschrijven
Kinderen kunnen zich vanaf 27 maart inschrijven via www.uitgeestleeft.
nl.  Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de verenigingen in te schrij-
ven.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.uitgeestleeft.nl. Stuur een e-mail naar: 
info@sportencultuurimpuls.eu of bel met (088) 633 20 30.

Alle plastic, blik en 
drankkarton in één afvalzak
In Uitgeest wordt het afval scheiden vanaf 1 april 2017 gemak-
kelijker. De gemeente gaat naast het plastic ook drankkartons 
en metalen verpakkingen ophalen. Dat alles kan bij elkaar in één 
afvalzak die elke twee weken wordt opgehaald. De nieuwe zak 
wordt aan een ‘kapstokring’ gehangen die aan een lantaarnpaal 
is bevestigd.

De oranje zak kennen we inmiddels: elke vier weken zetten inwoners 
die met hun plastic afval buiten. Per 1 april komt daar de steviger paar-
se zak voor in de plaats. Behalve plastic kunnen daar ook de lege melk- 
en sappakken in en lege blikjes. Samen heet dat soort afval pmd (plastic, 
metalen verpakkingen en drankkartons). 
Wethouder Anke de Vink: ‘Wie goed afval scheidt, zal haast geen restaf-
val meer overhouden. Met het uitbreiden van de inzameling hopen we 
dat meer inwoners mee gaan doen of nog beter hun afval gaan scheiden. 
Het wordt in elk geval een stuk gemakkelijker om het te doen.’
De paarse zakken voor pmd zijn af te halen bij:
• het gemeentehuis in Uitgeest, Middelweg 28
• het afvalbrengdepot, Molenwerf 27 
• supermarkt Jumbo, Melis Stokelaan 2
• supermarkt Deen, Anna van Renesseplein 1
• supermarkt DekaMarkt, Middelweg 80

Wie nog oranje zakken heeft, kan 
deze gewoon opmaken en gebrui-
ken voor pmd. 

Wanneer wordt wat opgehaald? 
Tegelijk met het invoeren van pmd 
gaat een nieuwe inzamelaar aan 
de slag om het huisvuil op te ha-
len. De gemeente doet dat voortaan 
in eigen beheer, samen met de ge-
meenten Castricum en Heiloo. Dat 
brengt enkele wijzigingen met zich 
mee in de dagen en weken van in-
zamelen. Iedereen heeft daarover 
thuis een brief ontvangen. De ene 
week wordt het restafval opgehaald 
(voortaan in de even weken), de an-
dere week het gft en pmd (de on-
even weken). Dat betekent dat een-
malig twee weken achter elkaar het 
restafval wordt opgehaald (week 13 
en week 14).

Inloopavond herinrichting 
Centrumgebied
Maandagavond 28 maart 2017 is er een inloopavond over de 
herinrichting van het Centrumgebied van Uitgeest. Die vindt 
plaats in de aula van Geesterheem en duurt van 19.30 tot 
21.00 uur. Omwonenden en belanghebbenden zijn per brief 
uitgenodigd. Wie onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvan-
gen is uiteraard van harte welkom.

De gemeenteraad van Uitgeest heeft afgelopen december besloten de 
plannen voor de herinrichting van het Centrumgebied verder uit te 
werken. In dit gebied moeten allerlei functies op het gebied van wo-
nen en zorg, onderwijs en recreatie een goede plek krijgen. Op zo’n 
manier dat ons centrum weer voor langere tijd een aantrekkelijke 
plek wordt voor jong en oud om te wonen en te verblijven. 
Het college van Uitgeest vindt het van groot belang belangrijk om de 
uitwerking van de plannen in nauw overleg met omwonenden en be-
langhebbenden vorm te geven. Op de inloopavond krijgen zij een 
toelichting over de aanleiding voor de herinrichting van het Centrum-
gebied, de stand van zaken, de vervolgstappen en de samenwerking 
met omwonenden en belanghebbenden in het vervolgproces. 

Beeldkwaliteitsplan 
Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een beeldkwaliteits-
plan. Dat  is een instrument waarmee de ruimtelijke plannen voor het 
centrumgebied verder kunnen worden ontwikkeld. Dit beeldkwali-
teitsplan wil het college voor de zomer aan de gemeenteraad voor-
leggen.

In Geesterheem is maandagavond 28 maart een inloopavond over 
de herinrichting van het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).

Dankzij deze ‘kapstokring’ zal er 
veel minder plastic afval op straat 
rondzwerven (foto: gemeente Uit-
geest). 




