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Vermissing identiteitsbewijs 
voortaan melden bij gemeente
Inwoners van de gemeente Uitgeest hoeven voor een verloren of gesto-
len identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. 
Vanaf maandag 13 april 2015 kunnen zij daarvoor bij de gemeente een 
zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. En ze kunnen direct 
een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.
De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van 
een misdrijf -   in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en an-
dere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen 
bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen 
controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermis-
sing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager 
door naar de politie voor nader onderzoek.

Informatieavond over 
Veilig Wonen
Donderdagavond 23 april wordt in het gemeentehuis van Uitgeest een 
informatieavond over veilig wonen gehouden. De avond begint om 
19.30 met koffie en thee en is gratis toegankelijk. 
Om 19.45 opent burgemeester Wendy Verkleij de avond officieel waar-
na ex-inbreker Evert u vertelt hoe u uw woning beter beveiligt. Daar-
na vraagt de politie u met een korte presentatie om verdacht gedrag te 
melden. Na de pauze informeert de brandweer u over brandveilig leven.
Daarnaast is er een informatiemarkt met onder meer informatie over 
brandveilig leven, Burgernet en het voorkomen van fietsendiefstal. Ook 
is er een adviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aanwezig die u 
informeert over goed hang- en sluitwerk. U kunt informatiefolders mee-
nemen maar ook gerichte vragen stellen aan de aanwezige experts.
19.30 uur  Inloop met koffie en thee, bezoek informatiemarkt
19.45 uur Welkomstwoord door burgemeester Wendy Verkleij
20.00 uur Presentatie van ex-inbreker Evert over beveiliging van 
 uw huis
21.00 uur Pauze met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek  
 informatiemarkt
21.15 uur Presentatie van brandweer over brandveilig wonen
21.45 uur Bezoek informatiemarkt

Het aanmelden voor deze avond is niet verplicht, maar om de organisa-
tie een beeld te geven van het te verwachten aantal bezoekers is dat wel 
prettig. U kunt u aanmelden op het e-mailadres webmaster@uitgeest.nl

Commissie Grondgebiedzaken
Dinsdagavond 14 april vergadert de Commissie Grondgebiedzaken. 
De openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint om 
20.00 uur. De complete agenda is te vinden via de homepage van de ge-
meentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Dodenherdenking Uitgeest 2015: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint maandag 4 mei 2015 om 16.00 
uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Verkleij. Dat ge-
beurt bij het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis 
aan de provinciale weg. Om 19.00 uur volgen die avond de plechtige 
herdenking in de Dorpskerk, de stille  tocht naar het gemeentehuis en 
de kranslegging.
De burgemeester en een gastspreker, de heer Cortissos, (van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De 
muzikale omlijsting is daar in handen van mannenkoor Phonation uit 
Akersloot, onder leiding van dirigent Piet de Groot. Leerlingen van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een ge-
dicht voor.

Gastspreker was onderduiker
Gastspreker Salomon Cortissos (1939) zat het grootste deel van de Twee-
de Wereldoorlog ondergedoken bij een gastgezin. Zijn moeder kwam om 
in Sobibor. In het proces tegen John Demjanjuk trad hij op als mede-aan-
klager. Hij is honorair consul van Tsjechië en bekleedt vele functies bin-
nen de Portugees-Joodse gemeenschap. 
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen declameren in de kerk een 
eigen gedicht, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van de 
herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te be-
zichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal van de groe-
pen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereld-
oorlog. 

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Castri-
cummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeente-
huis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route van 
kerk naar plein – worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te 
hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt 
de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na de twee minuten stilte laat 
de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus klinken. De heer N. Kranenburg 
declameert evenals de voorgaande vier jaren een speciaal gedicht. Daar-
na volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen 
worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, leden van gemeente-
raadsfracties en inwoners. 

Padvinders houden de wacht bij het oorlogsmonument bij een van de vorige 
dodenherdenkingen (foto: Scouting Uitgeest). 

Ophaaldata restafval

In week 16 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 13 april. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 15 april.
De Koog:  donderdag 16 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 17 april. 

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!




