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Boomveiligheidscontrole, 
bomen rooien en herplanten
Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwerpt de gemeente de 
bomen in Uitgeest regelmatig aan een visuele boomveiligheidscontrole. 
Er zijn bomen die jaarlijks worden gecontroleerd en bomen die elke drie 
jaar aan de beurt komen. Dat hangt af van hun conditie. Een boom met 
dood hout heet een ‘risicoboom’. Die moet binnen een bepaalde termijn 
gesnoeid worden. Een boom in slechte conditie (met bijvoorbeeld zwam-
vorming, holtes of een spechtengat) noemen we een ‘attentieboom’. Zo 
nodig wordt die nader onderzocht om te bepalen of de boom veilig is. 

Bij de laatste boomveiligheidscontrole in Uitgeest werden zestien bomen af-
gekeurd. Eén boom bleek getroffen door de bliksem. Deze zeventien bomen 
moeten vanwege de veiligheid helaas worden gerooid. De meeste worden in 
de loop van volgende week (week 14) weggehaald. De drie sierkersen wor-
den pas na bloei gerooid en de grauwe abeel naast Dillenburg 12 pas in de 
loop van het jaar (vanwege een vogelnest). 

Overzicht te rooien bomen 
Twee sierkersen, Binnenkruierstraat (naast de Bonkelaar 2); aantasting door 
dikrandtonderzwam. 
Een sierkers, Prinses Irenelaan (voor huisnummers 83/85); aantasting door 
zwam, rotting stamvoet. 
Een hartbladige els, Koperwiekstraat (in het middenplantsoen); aantasting 
door dikrandtonderzwam. 
Een paardenkastanje, Waterdief 89 t/m 141; kastanjebloedingsziekte, afster-
vingsverschijnselen. 
Een es, Zienlaan (FC Uitgeest, zijkant hoofdveld); essentaksterfte. 
Een Hollandse iep, Geesterweg (huisnummer 39); onderstandige boom met 
scheur/rib. 
Een witte els, Geesterweg (in haag van de IJsbaan); afstervingsverschijnselen. 
Een ruwe berk, Geesterweg (aan achterzijde De Kuil 1); afstervingsverschijn-
selen. 
Een zachte berk, Geesterweg (naast Vrijburglaan 19); afstervingsverschijnse-
len, elfenbankje. 
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast Vrijburglaan 33); afstervingsver-
schijnselen. 
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast de bushalte t.h.v. de Melis Stokel-
aan); honingzwam. 
Een populier, Geesterweg (tussen hertenkamp en zwembad); onherstelbare 
stormschade. 
Twee treurwilgen, Vrijburglaan (naast nummers 19 en33); dieprottingen, aan-
tasting door zwam. 
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummers 4 en 6); bliksemschade. 
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummer 12); ongunstige inrotting op 
hoogte met spechtengat.

Herplanten 
Op de meeste genoemde locaties worden geen bomen herplant. Ofwel er is 
geen ruimte voor nieuwe aanplant of er komt ter plaatse een herinrichting. 
Waar die ruimte er wèl is worden straatbomen overigens pas dit najaar ge-
plant. Het vervangen van de ondergrondse groeiplaatsen vergt namelijk eni-
ge voorbereidingstijd. Om het Uitgeester bomenbestand toch op peil te hou-
den worden wel op andere locaties bomen herplant. Deze lente komen er 21 
nieuwe bomen  in de plantsoenen rond het Piet Linnartzpad (omgeving hon-
denlosloopplaats langs de Ziendervaart). Hier hoeft niet de hele ondergrond-
se groeiplaats vervangen te worden en zo kan de gemeente dus meer bo-
men herplanten dan dat er gerooid worden. Het gaat om elf treurwilgen, vijf 
grootbladige elzen en vijf zilveresdoorns.

Raadsvergadering op 30 maart
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op don-
derdag 30 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Integrale Verordening Sociaal Domein Uitgeest 2017 
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
June Moor, dochter van T. Moor en K. Jongbloed

Omgevingsvisie 2015-2030: 
werken aan toekomst Uitgeest
We zijn trots op ons mooie dorp. Hoe zorgen we ervoor dat Uit-
geest ook in de toekomst mooi blijft?  Daarvoor moeten veel vra-
gen worden beantwoord en keuzes worden gemaakt. Wat betekent 
dit dan voor het kleinschalige en historische karakter? En hoe be-
houden we het levendige karakter? Wat betekenen de keuzes voor 
het voorzieningenniveau en winkelbestand? Hoe kan Uitgeest opti-
maal profiteren van de Zaancorridor en het spoorboekloos treinrij-
den en zo haar goede bereikbaarheid verder verbeteren?

Door veranderingen in de wet gaat een structuurvisie in het vervolg Om-
gevingsvisie heten. In de Omgevingsvisie worden meer onderwerpen be-
handeld dan in een structuurvisie. Onderwerpen worden hierin met elkaar 
verbonden en afgewogen. Dit noemen we integraal beleid. Aan de Omge-
vingsvisie zullen dan nu ook het water-, natuurbeleid-, milieu- en verkeers- 
en vervoerplan worden toegevoegd. Hierdoor kan vooraf een bredere af-
weging plaats vinden. 
 
Een Omgevingsvisie wordt daarmee een boekwerk dat antwoord geeft op 
hoe de verschillende vragen worden beantwoord en dus welke keuzes 
voor de toekomst worden gemaakt. De gemeente startte eind 2015 met 
het ontwerpen van een nieuwe visie, die straks de ‘Structuurvisie Uitgeest 
2020’ moet vervangen. Vele inwoners en organisaties zijn in 2015-2016 
benaderd over hun ideeën. Die zijn voor zover mogelijk verwerkt in een 
concept voor een nieuwe visie, die eind vorig jaar werd opgeleverd. Met 
het materiaal dat is opgehaald en met aanvullingen daarop gaat het college 
nu verder om de visie meer in lijn te brengen met de nieuwe Omgevings-
wet en de uitgangspunten van de gemeenteraad.
Allereerst worden nu de ontbrekende aspecten aangepakt. Daarna kan in 
samenspraak met de gemeenteraad en op basis van de inbreng van be-
langstellende inwoners worden gewerkt aan een nieuwe ontwerp-Omge-
vingsvisie. Inwoners die vorig jaar hebben meegedaan in het participatie-
traject krijgen bericht over de wijze waarop dat gaat gebeuren. Volgens de 
planning is de ontwerp-Omgevingsvisie rond de zomer gereed om ter inza-
ge te worden gelegd. Een ieder kan dan een mening geven op de inhoud. 
Eind dit jaar kan de Omgevingsvisie dan ter vaststelling worden voorge-
legd aan de gemeenteraad. Op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl 
wordt onder het tabblad ‘Wijk & Wonen’, ‘Omgevingsvisie’ de komende pe-
riode actuele informatie verstrekt. 

Veel belangstel-
ling voor gratis 
compost
Na het succes van de afgelopen ja-
ren konden Uitgeesters op zaterdag 
25 en zondag 26 maart opnieuw 
gratis compost komen ophalen van 
het parkeerterrein van FC Uitgeest 
aan de Zienlaan. Wethouder Anke de 
Vink-Hartog kwam zaterdagochtend 
inwoners helpen met het vullen van 
zakken en het laden van aanhangers 
(foto: gemeente Uitgeest).  

Ophaaldata restafval
In week 14 wordt - evenals deze week - het restafval opgehaald. 
De wijkindeling is met ingang van 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 Brugmans-
traat; 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




