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Burgerlijke stand
OVerleden l. Visser, 90 jaar

Wethouder Antoine Tromp tijdens de opening met v.l.n.r. Bartel Geleijnse 
– directeur The Colour Kitchen, Jack Stuifbergen – directeur Breedweer 
en Jaap Bond – gedeputeerde provincie Noord Holland (foto: Marco van 
Ammers Fotografie en Design).

Wethouder tromp bij 
opening Breedweer
Van een man die in 1988 de ramen ging lappen bij de buren voor een 
pakje shag, naar een ‘social enterprise’ die 150 vaste medewerkers in 
dienst heeft. Sinds enkele weken zijn ze gevestigd op het bedrijventer-
rein van Uitgeest: Breedweer. Zeer actief in het inzetten van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met 
een Wajong-uitkering, of die normaal gesproken werkzaam zijn bij een 
sociale werkplaats. Antoine Tromp, wethouder Sociaal Domein, is zeer 
content over de komst van Breedweer naar Uitgeest: ‘Op 1 januari 2015 
is de Participatiewet in werking getreden. Sinds dat moment hebben alle 
bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. Zij 
moeten vaak op zoek naar een baan. Bij de gemeente Uitgeest is het be-
leid hieromtrent volledig aangepast en de dienstverlening omgevormd. 
En om mensen uit de ‘participatiedoelgroep’ aan een baan te helpen, is 
het fijn om een sociale onderneming als Breedweer in je dorp te hebben.’

Cijfers misdrijven uitgeest in de media
NRC Handelsblad en RTVNH hebben onlangs bericht dat Uitgeest tot de tien 
gemeenten in Nederland behoort waar procentueel gezien de minste mis-
drijven worden opgelost. Deze media ontleenden hun gegevens aan de ‘Mis-
daadatlas van de Lage Landen’ van het CBS. Daaruit blijkt dat in Uitgeest vo-
rig jaar 13,8 procent van de misdrijven werd opgelost, terwijl 25% het lande-
lijk gemiddelde is. In de raadsvergadering van 31 maart 2016 werden hier-
over door de fractie van de VVD vragen gesteld.
Bij de misdaadcijfers van het CBS zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen. 
Wat opvalt is dat de negatieve ‘top tien’ vooral bestaat uit relatief kleine ge-
meenten. Daarvan is bekend dat de bereidheid om aangifte te doen groter is 
dan in de grotere gemeenten. Daar voelt men zich wat anoniemer en speelt 
de (grotere) afstand tot het politiebureau ook een rol. 
Burgemeester Wendy Verkleij in de raadsvergadering van 31 maart: ‘Als hier 
in Uitgeest je fiets wordt gestolen, doe je aangifte. In bijvoorbeeld Amster-
dam neem je die moeite niet.’ In Uitgeest is de aangiftebereidheid groot: ook 
van minder ingrijpende misdrijven wordt – in tegenstelling tot in de grote 
steden - aangifte gedaan. Veel van deze misdrijven hebben voor de politie 
geen prioriteit.  Er wordt minder aandacht aan besteed dan aan bijvoorbeeld 
inbraken en daarmee daalt het oplossingspercentage.
 
acties politie en gemeente
Afgelopen jaar zijn verschillende acties ondernomen om het aantal misdrij-
ven terug te dringen. Woninginbraken hebben en houden voor de politie en 
gemeente prioriteit. Over dit onderwerp werden informatieavonden gehou-
den, er werd informatie verstrekt in lokale en sociale media. Met een buurt-
auto werd speciaal informatie gegeven aan inwoners van straten waar in-
braak vaker voorkomt. Deze laatste actie wordt dit jaar herhaald. Voor fiet-
sendiefstal is een jaarprogramma opgesteld met een graveeractie en diverse 
communicatiemomenten om het publiek bewust te maken van de mogelijk-
heden voor preventie. Het stationsgebied is een van de speerpunten in het 
nieuwe collegewerkprogramma en krijgt qua veiligheid speciale aandacht.

Onterecht gebruik naam en logo gemeente
Onlangs werd de gemeente geconfronteerd met een brochure met de ti-
tel ‘De Verbinding’. Hierin worden percelen grond te koop aangeboden 
als bouwgrond in de omgeving van de plaats, waar misschien de verbin-
ding A8-A9 gaat aansluiten op de A9.
In deze brochure wordt de indruk gewekt dat op de aangeboden grond 
een project ontwikkeld zal worden dat aansluit op het bedrijventerrein 
‘De Trompet’ te Heemskerk. Ook is zonder toestemming van de gemeen-
te gebruikgemaakt van het logo en het wapen van de gemeente. 
De gemeente Uitgeest heeft geen enkele bemoeienis met dit project. 
Wij benadrukken dat er op dit moment nog geen definitief besluit is genomen 
over de plaats waar de verbinding tussen de A8 en de A9 aansluit op de A9. 
Bovendien heeft het betreffende perceel in het bestemmingsplan Buiten-
gebied de hoofdbestemming ‘Open weidegebied’. Wij hebben de initia-
tiefnemer op het eerdergenoemde gewezen.

Fietstochten voor dodenherdenking
De achtstegroepers van vier basisscholen in Uitgeest maken tussen 5 en 
14 april een fietstocht door Uitgeest in verband met de komende Doden-
herdenking op 4 mei. Onder leiding van Hetty Franzani van het Comité 
4 mei Uitgeest bezoeken zij plaatsen in het dorp waar zich in de Tweede 
Wereldoorlog belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Na afloop van de fietstocht worden de leerlingen in het gemeentehuis 
traditiegetrouw ontvangen met een consumptie en toegesproken door 
een lid van het college van burgemeester en wethouders.
De fietsroute is door het Comité 4 mei Uitgeest uitgezet in nauwe sa-
menwerking met de Vereniging Oud Uitgeest..

Ophaaldata restafval
in week 15 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 11 april
de kleis en Waldijk:  woensdag 13 april
de koog:  donderdag 14 april
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 15 april

algemeen draaiboek 
koningsdag 2016 uitgeest
Vrijmarkt op de Middelweg vanaf 6.00 uur

locatie plein bij gemeentehuis:
Verzamelen versierde fietsen 9.30 uur
Aubade/officiële opening Burgemeester 10.00 uur
Optocht versierde fietsen via Geesterheem,  
Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan 
naar Florijnplein 10.10-10.30 uur
Big airbag vanaf 14.00 uur
Café Beams met live muziek vanaf 16.00 uur

locatie Florijn/gladiolenpad:
DJ D. Kreation 10.00-16.00 uur
Aankomst stoet fietsen, 
en samenzang ‘Dag Koning Wim’ 10.30 uur
Jurering en prijsuitreiking fietsversieren vanaf 10.30 uur
Optreden Dansstudio Just Dance 11.00 en 12.00 uur
Poppentheatervoorstelling “De Verwende Prinses” 
door Theater Poppekus 12.30 en 15.00 uur
Band Steel Wires 13.15-14.00 uur
Open podium basisschoolleerlingen 14.00-15.00 uur
De Schminkkoffer 13.00-15.00 uur
Clown Hansie de ballonnenvouwer    11.00-15.00 uur




