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Wethouder Antoine Tromp overhandigt Ilona de Boer een bos bloemen die 
symbool staat voor de verleende vergunning (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder antoine tromp 
bezoekt thuis Bij
Thuis Bij aan de Achterloet, kreeg vrijdag 25 maart bezoek van wethou-
der Antoine Tromp. De wethouder kwam Ilona de Boer symbolisch de 
vergunning overhandigen voor het verzorgen van dagbesteding voor 
ouderen. Volgens het bestemmingsplan mag een woning in deze omge-
ving niet voor dat doel worden gebruikt, maar het college besloot deze 
week om een zogeheten ‘afwijkingsbesluit’ te nemen om de dagbeste-
ding op deze locatie toch mogelijk te maken. Het pand behoudt de oor-
spronkelijke woonbestemming.
  
Antoine Tromp: ‘Volgens het bestemmingsplan kan dit centrum eigenlijk 
niet op deze plek worden ingericht. Maar als college vinden we het van 
groot belang om innovatie binnen het sociaal domein mogelijk te ma-
ken. Alles bij elkaar is Thuis Bij een schoolvoorbeeld van wat ik noem: 
de ‘inclusieve dorpsgemeenschap’. Dat is een dorpsgemeenschap die ie-
dereen insluit en niemand buitensluit. Waar iedereen bij hoort, ongeacht 
zijn of haar achtergrond, persoonlijke problematiek of persoonlijke be-
perking. Als inwoners met zulke goede initiatieven in die richting komen 
zal je als overheid soms van de bestaande paden af moeten wijken om 
het onmogelijke mogelijk te maken.’  
‘In feite worden we meer en meer ingehaald door de werkelijkheid. Er 
komen steeds meer ouderen met aandoeningen zoals dementie. Die 
hebben behoefte aan zingeving. Het is mijn overtuiging dat je daarin 
het beste kunt voorzien op lokaal niveau, in een kleinschalige instelling. 
Daarbij kun je je geen betere locatie wensen dan de Achterloet, met een 
prachtig oud dorpsplein om de hoek.’
De wethouder besluit: ‘Bovendien is het een lokaal initiatief, met dona-
teurs, inzet van crowdfunding, met vrijwilligers, betrokken familieleden: 
allemaal instrumenten van deze tijd. Als het even kan moet je daarin als 
overheid het sluitstuk zijn en niet de dwarsligger.’

nieuw gezicht koningsdag
Uitgeest krijgt een geheel vernieuwde Koningsdag op woensdag 27 
april. Daarvoor zorgen de enthousiaste leden van de pas opgerichte 
Oranjestichting, in samenwerking met de gemeente Uitgeest.
Een van de belangrijkste veranderingen is het verplaatsen van de traditi-
onele Vrijmarkt (06.00 tot 16.00 uur). Die gaat van de omgeving van het 
Regthuysplein naar de Middelweg, om precies te zijn het gedeelte tus-
sen Café Beams – schuin tegenover het  gemeentehuis - en het Florijn-
plein. Om 10.00 uur zorgt burgemeester Wendy Verkleij op het bordes 
van het gemeentehuis voor de officiële opening van de dan al gestarte 
Vrijmarkt, omlijst door een aubade van de Uitgeester Harmonie. Op het 
programma van de Koningsdag op de Middelweg staan onder meer een 
geweldig springkussen (BigAir Bag), als koning en koningin verklede ac-
teurs en een competitie fietsversieren voor schooljeugd.
Door alle festiviteiten te concentreren op en langs de Middelweg ver-
wacht de organisatie meer sfeer in de Koningsdag te brengen. Alle on-
derdelen van het programma worden binnenkort bekendgemaakt.

Ophaaldata gft-afval
in week 14 wordt het gtf-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: maandag 4 april
de kleis en Waldijk: woensdag 6 april
de koog: donderdag 7 april
Buitengebied, uitgeesterweg: vrijdag 8 april

Werkzaamheden langebuurt 
en Brugmanstraat
Half april starten de eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Het betreft onder andere het vernieuwen van de rio-
lering, het opnieuw bestraten van de stoep en het aanleggen van nieuwe 
groenstroken. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn, in overleg met 
de bewoners van De Slimp, de lijsterbessen in de straat gekapt. De bo-
men waren in erg slechte staat. Omdat ervoor gekozen is om alle werk-
zaamheden die in het verschiet lagen in de straat direct mee te nemen, 
zijn de bomen inmiddels verwijderd. Een brief over de aanstaande werk-
zaamheden is bij de bewoners bezorgd.

uitgeest peilt mening 
ondernemers en inwoners
Rond deze tijd ontvangen alle bedrijven en instellingen in onze gemeen-
te en 2.000 inwoners een brief met het verzoek om een digitale peiling in 
te vullen. Wij willen graag weten hoe ondernemers de bedrijfsomgeving, 
de dienstverlening, de relatie tussen gemeente en ondernemers, het ves-
tigingsklimaat, de regeldruk en administratieve lasten ervaren. Op basis 
van de uitkomsten wil de gemeente verbeteringen realiseren. Het onder-
zoek wordt in samenwerking met de gemeenten Bergen, Heiloo, en Cas-
tricum uitgevoerd. De vier gemeenten roepen de bedrijven en instellingen 
op mee te werken aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Re-
search. Tot en met 30 april kunnen zij hun ervaringen delen. 

Ook inwoners komen aan bod
Naast de ondernemers gaan we ook graag het gesprek met onze inwoners 
aan. Gemeente Uitgeest wil graag weten hoe u over uw leefomgeving en 
onze service denkt. Met uw mening kunnen wij onze dienstverlening aan-
passen en/of verbeteren. Daarom hebben we een willekeurige steekproef 
van 2.000 inwoners aangeschreven en gevraagd om een vragenlijst in te 
vullen. I&O Research voert het onderzoek voor ons uit. Resultaten maken 
wij via onze media bekend. 

Vervanging openbare 
verlichting kerkbuurt
In Het Mollenveld, De Wilgen, Achterloet en De Iepen wordt tot en met 
circa 8 april gewerkt aan vervanging van de openbare verlichting. De 
werkzaamheden kunnen plaatselijk hinder veroorzaken. Voor meer in-
formatie: dhr. G. Zwart (gemeente Uitgeest), tel. 0251-661148.

raads- en commissievergadering
Donderdag 31 maart 2016 vindt er om 20.00 uur een openbare raads-
vergadering plaats. De vergadering is in de raadzaal van het gemeente-
huis. De agenda staat op www.uitgeest.nl onder het ‘Raadsinformatie-
systeem’. Maandag 4 april is de vergadering van de commissie Samen-
levingszaken, dinsdag 5 april is de commissie Grondzaken aan het ver-
gaderen en donderdag 7 april komt de commissie Algemene Zaken en 
Financiën bijeen voor een vergadering. Ze beginnen allen om 20.00 uur 
in de raadzaal en zijn openbaar.




