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Subsidie op energiebesparing 
binnen vier weken op
Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van ener-
giebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningei-
genaren kunnen nu nog een aanvraag indienen via www.mijnr-
vo.nl. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal 
is toegewezen, sluit de subsidieregeling. Subsidieverlener RVO 
laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de 
beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Behandeling aanvragen 
Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 
Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld (en voldoen aan alle 
voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al 
volledig toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus een 
kleine kans dat late aanvragers alsnog pech hebben. 

Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hier-
over bericht. Deze krijgt de kans om een vernieuwde aanvraag in te die-
nen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. 
Deze aanvragers lopen een grotere kans dat het subsidiebudget is uit-
geput. Het is daarom verstandig om het aanvraagformulier goed te le-
zen en compleet in te vullen.
Alle aanvragers krijgen binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of 
de subsidie kan worden toegekend.

Werksessies beeldkwaliteitsplan 
Centrumgebied
Na afloop van de Inloopavond Centrumgebied op 27 maart 2017 
hebben zich zes omwonenden gemeld voor deelname aan de ko-
mende werksessies voor het opstellen van een beeldkwaliteits-
plan. Tussen nu en eind mei zijn er drie tot vier werkbijeenkom-
sten gepland.

Naast de inwoners nemen aan het ontwerpteam deel de verschillende 
vertegenwoordigers van belanghebbenden in het Centrumgebied: ViVa! 
Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, Tuincentrum Berkhout en de stich-
ting B.O.B. Het team wordt gecompleteerd door een stedenbouwkundi-
ge, een adviseur van bureau res&smit en een projectleider van de ge-
meente Uitgeest. De Jeugd- en jongerenraad en de Adviesraad Sociaal 
Domein brengen waar nodig advies uit. 
 
Informatie over de werksessies en meer over de herinrichting van het 
Centrumgebied is te vinden op de gemeentelijke website www.uitgeest.
nl onder het tabblad Wijk & Wonen, Centrum.  

Promotie sport en cultuur 
op de basisscholen
Onder het motto ‘Uitgeest leeft!’ bezocht de organisatie Sport & Cultuur-
impuls dinsdag 28 maart 2017 alle Uitgeester basisscholen. De leer-
lingen kregen een boekje waarin ze kennis kunnen maken met sporten 
van basketbal tot zeilen en cultuur van harmonie tot scouting. De ko-
mende tijd worden in Uitgeest allerlei gratis proeflessen en workshops 
aangeboden. Wethouder Antoine Tromp ging mee bij het uitdelen van 
de aanbiedingsboekjes op basisschool De Wissel. Op de foto de wethou-
der (midden) met groep 3 en hun juf (rechts),buurtsportcoach Astrid 
van Baar (links) en Rob (links) en Wesley (rechts) van de ondersteunen-
de organisatie Sport & Cultuurimpuls (foto: gemeente Uitgeest). 

Ophaaldata gft-afval
In week 15 wordt het gft-afval opgehaald: 
Wijk 1, (ophaaldag maandag 10 april) Oude Dorp, tussen 
N203 en Dokter Brugmanstraat aan de kant van De Slimp) 
Wijk 2, (dinsdag 11 april) Overig deel Oude Dorp, vanaf  
Dokter Brugmanstraat aan de kant van Geesterheem; klein 
deel De Koog (begrensd door Prinses Beatrixlaan, Melis Sto-
kelaan en Kooglaan); deel Waldijk (Aan de Kromme Sloot, 
Paardenkamplaan, Kalverkamplaan, Benningskamplaan, 
Kruiskamplaan, Hooykamplaan, Langkamplaan); Buitenge-
bied west Wijk 3, (woensdag 12 april) Overig deel Waldijk, 
Kleis 
Wijk 4, (donderdag 13 april) Overig deel De Koog 
Wijk 5, (vrijdag 14 april) Groot Dorregeest en gebied overzij-
de A9, Uitgeesterweg, Startingerweg
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieu-
we afvalkalender via de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl (huisvuil en afval). 

Fietstochten voor Dodenherdenking
De achtstegroepers van Uitgeester basisscholen maken tussen 3 en 14 
april 2017 fietstochten door Uitgeest in verband met de komende Do-
denherdenking op 4 mei. Onder leiding van Hetty Franzani van het Co-
mité 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.
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NATURALISATIE
Sinds 30 maart 2017 zijn C.N. 
Ntombenkosi (afkomstig uit 
Zuid-Afrika), S. Phermphoon 
(uit Thailand) en U. Phermp-

hoon (uit Thailand) officieel Ne-
derlanders. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemees-
ter Wendy Verkleij hen met een 
boeket bloemen (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digi-
taal aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formu-
lieren’ linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over 
de evenementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, 
dan Producten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage 
de zoekmachine gebruiken.

Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.




