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Ophaaldata restafval

In week 16 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 14 april.
De Kleis en Waldijk: woensdag 16 april.
De Koog: donderdag 17 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 18 april.

Plastic afval

Het plastic afval en kunststofafval wordt in heel de gemeente 
Uitgeest opgehaald op vrijdag 18 april. Dit is een afwijkende 
datum, die in de plaats komt van 25 april. Graag de doorzich-
tige verzamelzakken op de bekende afhaalplekken plaatsen, 
vóór 07.00 uur.

Mevrouw Daalder-de Wit heeft samen met de overige leden van 
de zelfbenoemde Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest onlangs 
aan wethouder Wil Spaanderman een rapport aangeboden. De 
werkgroep zet zich in om een bibliotheekvoorziening (‘een plaats 
voor onderricht en cultuur’) in Uitgeest te behouden, desnoods in 
afgeslankte vorm.

Wethouder Spaanderman liet weten blij te zijn met het rapport en kondig-
de aan het zorgvuldig te zullen bestuderen. Hij hoopt dat het een leidraad 
biedt voor haalbare en realistische resultaten. De wethouder blijft intussen 
in gesprek met de bij het bibliotheekwerk betrokken partijen.

Wethouder ontvangt gedepu-
teerde bij opening De Brug
Wooncomplex De Brug aan de Dokter Brugmanstraat is alweer 
enige maanden bewoond. Donderdag 3 april stond er een tent 
op de binnenplaats. Het was groot feest voor de jongere en  
oudere bewoners. Het complex werd officieel geopend door de  
provinciaal gedeputeerde Elvira Sweet, wethouder Piet Linnartz  
en ‘initiatief-ouders’ Peter en Alie de Reus. 

Het gereedkomen van het bijzondere woonproject werd onder meer 
gevierd met optredens van muzikanten en van het koor Dolorosa. Piet  
Linnartz roemde in zijn laatste toespraak als wethouder de lange adem 
en het doorzettingsvermogen van de ouders, die vier jaar in het project 
hebben gestoken. 

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl
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Geen commissievergaderingen
Deze week zijn er geen commissievergaderingen. De reden hiervoor is 
dat de benoeming van de leden van de diverse raadscommissies nog 
niet heeft kunnen plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dat in de 
raadsvergadering van 24 april.

Wethouder Piet Linnartz (rechts) kijkt toe hoe gedeputeerde Elvira Sweet 
het openingslint gaat doorknippen. Naast haar Alie en Peter de Reus.
(foto: Henk de Reus).

Wethouder Wil Spaanderman neemt het bibliotheekrapport in ontvangst 
uit handen van Wies Daalder-de Wit (foto: gemeente Uitgeest).

Werkgroep Bibliotheek
presenteert rapport

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
E.H.L. Tito, echtgenote van H.T. Woudstra, 67 jaar
W.G. Willemse, 71 jaar

GEBOREN
Elien Tromp, dochter van E.H.M. Beentjes en E.G.A. Tromp
Daan Bernardus Cornelis Lukassen, zoon van E. Jasper en 
H. Lukassen

GETROUWD
E.H.M. Beentjes en E.G.A. Tromp
M.E.J. Ursem en L.C. Tromp

De Openbare Bekendmakingen van de gemeente Uitgeest (aangevraag-
de en verleende vergunningen etc.) verschijnen sinds twee maanden niet 
meer in gedrukte vorm in een huis-aan-huisblad. Ze zijn alleen nog in  
te zien op de overheidswebsite www.officielebekendmakingen.nl via 
‘Gemeenteblad’. Na registratie (zie onder ‘Acties’) is het hier mogelijk 
om te zoeken naar bekendmakingen van Uitgeest en andere gemeenten. 
Via e-mail kan men zich laten attenderen op bepaalde bekendmakingen.

De website publiceert verder ook nog de bekendmakingen van provincies, 
waterschappen en de Staatscourant. 

Openbare bekendmakingen
digitaal




