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Ophaaldata restafval

In week 14 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 maart. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 1 april.
De Koog:  donderdag 2 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 3 april. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
C.J. Zonneveld-Meijne, 81 jaar

GEBOREN
Maud Klaver, dochter van R. de Vries en R.C. Klaver

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Bijna 2.300 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws op 
te pikken op @gem_Uitgeest.nl

www.kaveldealdedije.nl

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

25 maart 2015

Voorlezen tegen discriminatie

Wethouder Wil Spaanderman was woensdag 18 maart samen met de  
directeur van het Bureau Discriminatiezaken actief in de Openbare  
Bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat. De wethouder las een groep-
je zes- tot achtjarigen een toepasselijk gedeelte voor uit ‘Koning en Ko-
ning’. Dat gebeurde om aandacht te vestigen op de internationale Dag te-
gen Racisme en Discriminatie, die 21 maart wereldwijd werd gehouden.
(foto: gemeente Uitgeest).

Open Watersportdag: 
eenrichtingsverkeer

Zondag 26 april viert Uitgeest weer de jaarlijkse Open Watersportdag. 
Om de toestroom van bezoekers goed te regelen geldt de gehele dag 
eenrichtingsverkeer op de Meldijk, de Sluisbuurt en het stukje Lagendijk 
vanaf het viaduct tot de Broekpolderweg. De rijrichting daar is dan van-
af de Meldijk richting jachthavens. Aan één zijde van de Broekpolderweg 
geldt een parkeerverbod. 

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun do-
cument na één week afhalen op het gemeentehuis. De gemeente 
verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan een 
week te wachten met afhalen.

Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herin-
neringsbrief moet sturen. Na drie maanden wordt het rijbewijs, paspoort 
of id-kaart vernietigd en moet het document opnieuw worden aange-
vraagd. Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt 
komen halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.

Vernieuwing van groenperken
De gemeente Uitgeest is enkele jaren geleden begonnen met het 
vernieuwen van groenperken. Als gevolg van ouderdom voldoen 
deze soms niet meer aan de gewenste beeldkwaliteit. 

Bijgaande foto geeft een mooi voorbeeld van vernieuwing van een plant-
vak in De Bonkelaar. De gemeentelijke groendienst heeft nieuwe beplan-
ting aangebracht. Met omwonenden zijn afspraken gemaakt over het 
wieden van onkruid, het knippen van de haag en andere klein onder-
houd.  Met deze aanpak kan de gemeente meer perken omvormen en 
kan de kwaliteit van het straatbeeld toenemen.

Een plantsoen aan De Bonkelaar na herbeplanting (foto: gemeente Uit-
geest).

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 website www.uitgeest.nl




