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Burgerlijke stand
OVERLEDEN
W.H. Haak, oud 82 jaar
W.H. Akker, w/v Haak, 83 jaar
H.M. Staal, e/v Roozen, 66 jaar

Ophaaldata gft-afval
In week 15 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 april.
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 april.
De Koog: donderdag 10 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 april.

Het scholenproject ’40-’45 dat sinds 
jaar en dag in april wordt gehouden 
in Uitgeest, gaat niet meer door. De 
reden is het overlijden afgelopen 
december van de grote gangmaker 
en organisator van het project, de 
heer Co van Tongeren. Hij verzorg-
de jaarlijks voor de Uitgeester basis-
scholen een programma met ’s mor-
gens een gastles met expositie en ’s 
middags een fietsexcursie door het 

dorp.
Het scholenprogramma rond Do-
denherdenking op zondag 4 mei 
vindt normaal doorgang. 

Dat betekent dat van iedere school 
een leerling een gedicht voordraagt 
tijdens de herdenking in de Dorps-
kerk en dat er een expositie van te-
keningen en gedichten komt in het 
gemeentehuis.

Gemeentepenning voor Piet Linnartz
Bij de installatie van de ‘nieuwe’ gemeenteraad op donderdag 
27 maart had burgemeester Theo van Eijk een bijzondere ver-
rassing voor wethouder Piet Linnartz. Linnartz (76) blijft nog in 
functie tot de benoeming van zijn opvolger. Bij deze gelegenheid 
werd hij door de burgemeester toch alvast bedacht met de ge-
meentepenning van Uitgeest.

Theo van Eijk roemde in zijn toespraak de vele maatschappelijke ver-
diensten van Piet Linnartz. Deze is vooral bekend door zijn optreden 
in de Uitgeester politiek. Sinds 1994 was hij actief lid van de VVD. Zes 
jaar fungeerde hij als raadslid en tien jaar als wethouder. Linnartz is ere-
lid van hockeyvereniging MHCU, waar hij acht jaar voorzitter was. Daar-
naast was hij ook hockeyscheidsrechter. Ook voor tennisvereniging De 
Dog verdiende hij zijn sporen. 

Honden niet op speelplaats 
Dotterbloem

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

Gasaansluiting langs de Molenweg
Langs de Molenweg wordt een gasaansluiting aangelegd. Dat gebeurt gelijk op 
met de werkzaamheden voor de vervanging van riolering in de buurt. Zo treedt 
er geen tijdverlies op en hoeft de nieuwe bestrating straks niet nog een keer te 
worden opengelegd. De gasaansluiting komt er ten behoeve van De Boer Staal.

I n f o b u l l e t i n
2 april 2014

Uitgeest heeft sinds donderdag 27 
maart vijf nieuwe raadsleden: Wil 
Spaanderman en Jack Zwarthoed 
(beide CDA), Jelle Brouwer (PvdA), 
Bert Weijers en Judie Kloosterman 
(beide Uitgeest Lokaal).
Wil Spaanderman is naast raadslid 
ook (demissionair) wethouder. Dat 
blijft zo tot de benoeming van een 
nieuw college. Dan zal hij een van 

zijn twee functies opgeven.
Op woensdag 26 maart nam de 
raad afscheid van vijf raadsleden: 
Henk Eilert en Hans Runneboom 
(beide PvdA), Annemiek van de Vliet 
en Aad Wijte (beide CDA) en Niek 
Kranenburg (D66). Zij werden door 
burgemeester Theo van Eijk harte-
lijk toegesproken en in de bloemen 
gezet.

Vanuit de buurt is er een dringend 
verzoek aan de baasjes van honden 
om deze niet uit te laten op of bij de 
nieuwe speelplaats aan de Dotter-
bloem. Spelende kinderen (en hun 

ouders) hebben geregeld last van 
hondenpoep in hun speelomgeving. 
Het spreekt vanzelf dat dit absoluut 
niet de bedoeling is.

Vijf nieuwe raadsleden

Een blij verraste wethouder Piet Linnartz met de gemeentepenning van 
Uitgeest, die hij zojuist heeft ontvangen uit handen van burgemeester 
Theo van Eijk (foto: gemeente Uitgeest).

Drie vertrekkende raadsleden met een boeket. De bloemen van Niek Kra-
nenburg (uiterst links) zijn niet zichtbaar. De vijfde afzwaaier is Henk Ei-
lert (niet zichtbaar) (foto: gemeente Uitgeest).

Geen scholenproject ’40-’45

Stadsgedichtenwedstrijd 2014
Wie schrijft het mooiste stadsgedicht 
van 2014? Inzendingen zijn tot 8 ju-
li 2014 welkom via de website www.
denationalestadsdichtersdag.nl

Op deze website is alles te vinden 

over de voorwaarden voor inzen-
ding. De eerste prijs voor dit tiende 
nationale stadsdichtersconcours be-
draagt € 500. Voor de winnaar van 
de  tweede prijs ligt € 250 klaar en 
voor de winnaar van de derde € 100.




