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Ophaaldata restafval
In week 14 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 31 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 april.
De Koog: donderdag 3 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 april.

Plastic afval
Het plastic afval en kunststofval wordt opgehaald op vrijdag 28 
maart. Met ingang van januari is de ophaaldatum veranderd naar 
de vierde vrijdag van de maand. 

Op vrijdag 28 maart kunnen inwo-
ners van Uitgeest gratis compost 
ophalen op het parkeerterrein bij FC 
Uitgeest, ter hoogte van de Zienlaan 
2. De gemeente houdt deze actie sa-
men met HVC, die de compost heeft 
vervaardigd uit ons groente-, fruit- 
en tuinafval (gft). Door de compost 
te gebruiken in de tuin, hergebrui-
ken we het gft-afval op een nuttige 
manier. 
De compost kan worden afgehaald 
in zakken (zelf meebrengen) of in 
een aanhanger (afdekken met zeil 
of net is verplicht). 
Met de compostactie wil de ge-
meente u belonen voor uw inspan-
ningen om gft-afval te scheiden. Ie-
dere volle groene minicontainer van 
140 liter die u aan de weg zet, staat 
namelijk gelijk aan zo’n 15 tot 20 ki-
lo compost.
Compost gemaakt van gft is een 

zeer goede grondstof voor de bo-
dem. Het verbetert de structuur van 
de grond en regelt de doorlaatbaar-
heid. Bovendien activeert compost 
het leven in de bodem en slaat het 
voedingsstoffen voor planten op. 
Ook gaat het bodemziekten tegen. 
Composteren is goedkoper dan ver-
branden van afval en het veroor-
zaakt geen luchtvervuiling.

HVC zet zich samen met de gemeen-
te Uitgeest en de inwoners in om af-
val zo goed mogelijk te scheiden. 
In afval zitten waardevolle materi-
alen die kunnen dienen als grond-
stof voor nieuwe producten. Door 
afval goed te scheiden, worden de-
ze materialen behouden. Zo maken 
we van uw gft- en groenafval niet al-
leen compost maar ook biogas. Dat 
gas kan gebruikt worden als auto-
brandstof of om te koken.

Twee vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt deze week twee openba-
re vergaderingen. Op woensdagavond 26 maart worden de ge-
loofsbrieven onderzocht van de ‘nieuwe raad’ en wordt aanslui-
tend afscheid genomen van de ‘oude raad’. De bijeenkomst in de 
raadzaal begint op een afwijkend tijdstip: 21.00 uur.
Op donderdagavond 27 maart om 20.00 uur begint in de raad-
zaal een bijeenkomst waarin de raadsleden worden beëdigd en 
geïnstalleerd voor de komende raadsperiode 2014-2018.

Informatieavond over zelf bouwen 

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

Stadsgedichtenwedstrijd 2014
Wie schrijft het mooiste stadsgedicht van 2014? Inzendingen zijn tot 8 juli 2014 
welkom via de website www.denationalestadsdichtersdag.nl
Op deze website is alles te vinden over de voorwaarden voor inzending. De eer-
ste prijs voor dit tiende nationale stadsdichtersconcours bedraagt € 500. 
Voor de winnaar van de  tweede prijs ligt € 250 klaar en voor de winnaar van 
de derde € 100.

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

Deze week vergadert zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ gemeenteraad in de 
raadzaal van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Gratis compost uit gft-afval
Dankzij de Jeugd- en Jongerenraad 
krijgen de groepen 8 van de Uit-
geester basisscholen deze weken 
een praktijkles in politiek. De leer-
lingen komen daarvoor naar het ge-
meentehuis, waar ze een ochtend 
lang worden ingewijd in de landelij-
ke en lokale politiek.
Het project ‘Jongeren en Politiek’ 
heeft al tot drie succesvolle bezoe-
ken aan het gemeentehuis geleid. 
De komende weken volgen er nog 
twee (Vrijburgschool en  Binnen-
meerschool).
Na een ontvangst in de raadzaal 
krijgen de groepen een rondleiding 
door de werkvertrekken van ambte-

naren en burgemeester en wethou-
ders in het gemeentehuis, gevolgd 
door een heus debat in de raadzaal. 
Dat gaat over projecten die de leer-
lingen hebben bedacht om Uitgeest 
nog leuker te maken. Per school 
wordt één project als dagwinnaar 
gekozen. De vijf dagwinnaars din-
gen mee naar de eindoverwinning. 
De Jeugd- en Jongerenraad gaat zich 
er sterk voor maken om het winnen-
de project ook werkelijk in Uitgeest 
te laten uitvoeren.

Een ontzettend leuke manier dus 
om de jeugd bij de politiek te be-
trekken.

Samen met gemeenten en wo-
ningcorporaties houdt de provin-
cie Noord-Holland op woensdag 9 
april van 19.00 tot 22.00 uur een 
‘zelfbouwcafé’ in De Lichtfabriek te 
Haarlem. Wethouder Wil Spaander-
man (Uitgeest) geeft als lid van een 
panel onder meer toelichting op de 
steeds succesvoller ontwikkeling 
van kavelproject De Dije.
Wat zijn de mogelijkheden van zelf-
bouw en hoe pak je het aan?  De 
praktijk van A tot Z staat centraal. 
Deelnemers kunnen op deze avond 
informatie, inspiratie, tips en erva-
ringen opdoen over (collectieve) 
zelfbouw. Bijvoorbeeld: wat zijn de 
financiële mogelijkheden? Hoe kom 
ik aan een kavel? Wat zijn de voor-
delen? 
Het zelfbouwcafé is voor (nieuwe) 
zelf bouwers die (samen) een eigen 

droomhuis willen bouwen. Gemeen-
ten uit de regio Haarlem bieden zelf-
bouwkavels aan.
De provincie vindt het belangrijk 
dat haar inwoners de vrijheid heb-
ben om zelf te kiezen waar en hoe 
ze willen wonen. (Collectieve) zelf-
bouw is juist in deze tijd, waar-
in woningcorporaties en ontwikke-
laars steeds minder bouwen, een 
aantrekkelijke optie om betaalbaar 
je eigen droomhuis te realiseren. 
De provincie subsidieert collectieve 
zelfbouw. 

De Lichtfabriek is te vinden aan de 
Minckelersweg 2, 2031 EM Haar-
lem. Meer informatie over (collec-
tieve) zelfbouw in Noord-Holland, 
de subsidieregeling van de provin-
cie en de zelfbouwcafés via www.
noord-holland.nl/zelfbouw. 

Basisscholen krijgen 
politieke les




