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Integrale Verordening Sociaal Domein
Op 30 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest de verordening 
sociaal domein vastgesteld. Alle verordeningen die tot nu toe 
golden op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatiewet zijn sa-
mengevoegd tot één document.

Het idee achter het samenbrengen van de regelgeving op deze verschil-
lende terreinen is dat de gemeente meer samenhang aanbrengt in de 
ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt het 
nu eenvoudiger om maatwerk te leveren en echt te kunnen doen wat 
nodig is, zonder dat regels elkaar in de weg zitten.
Met het vaststellen van de verordening heeft de gemeenteraad besloten 
de eigen bijdrage in de Wmo voor een groot deel af te schaffen. Inwo-
ners van Uitgeest betalen hierdoor vanaf nu geen eigen bijdrage meer 
voor zaken als huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en res-
pijtzorg. De eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen 
schafte de raad geheel af voor mensen met een laag inkomen en voor 
minderjarigen. Mensen met een midden- of hoog inkomen gaan minder 
eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen. 

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 30 maart 2017 het Ge-
meentelijk rioleringsplan 2017- 2021 vastgesteld. Het vaststel-
len van een rioleringsplan is een wettelijke verplichting op grond 
van de Wet Milieubeheer.

In het nu vastgestelde plan wordt aangegeven hoe de gemeente haar 
zorgplicht voor rioleringen, grondwater en hemelwater de komende vier 
jaar gaat invullen. De prioriteiten op riolerings- en watergebied op kor-
te termijn staan nauwkeurig omschreven. Daar horen onder meer bij de 
start van het aanpakken van de wateroverlast in het park van De Koog en 
de start van het project Meldijk. De activiteiten op langere termijn wor-
den meer globaal aangegeven.
 
Via de financiële paragraaf heeft de gemeenteraad ook de hoogte van de 
rioolheffing voor de planperiode vastgesteld.
 
Belangstellenden kunnen het plan inzien op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl, tabblad Wijk & Wonen, Natuur & Milieu.

Gemeentehuis en 
gemeentewerf gesloten
Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag), maandag 17 april (Tweede Paasdag) 
en donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) zijn het gemeentehuis van Uit-
geest en de gemeentewerf (afvalbrengstation aan de Molenwerf 27) geslo-
ten. Het afvalbrengstation is anders dan gebruikelijk ook gesloten op za-
terdag 15 april 2017.

Burgemeester Wendy Verkleij ont-
hult het bordje voor het nieuwe 
Keurmerk. Van links af kijken 
de Heemskerkse wethouder Aad 
Schoorl, de Beverwijkse wethou-
der Haydr Erol en achter hem Hans 
Fokkens van Verin toe. De Velsense 
wethouder Robert te Beest houdt sa-
men met Mariette Moolhuizen hond 
Zorro vast.

Kranslegging bij spoorlijn
De Dodenherdenking in Uitgeest begint donderdag 4 mei 2017 om 
16.00 uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Ver-
kleij en leden van het college. Dat gebeurt bij het monument aan 
de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis aan de provinciale weg. 
Het monument met de namen van drie gefusilleerde gevangenen is 
onlangs gerestaureerd. Bij gelegenheid van de herdenking is de plek 
(particulier bezit van de familie Terra) openbaar toegankelijk.

Ophaaldata restafval
In week 16 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, ophaaldag vrijdag 21 april in plaats van maandag 17 april (Twee-
de Paasdag); wijk 2, dinsdag 18 april; wijk 3, woensdag 19 april; wijk 4, 
donderdag 20 april; wijk 5, vrijdag 21 april.

Kerbert Dierentehuis verwerft keurmerk
Aan het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden is 5 april 2017 in het bijzijn van 
onder anderen burgemeester Verkleij, wethouders van de IJmond-gemeen-
ten, gemeenteraadsleden en personeel van de dierenambulance Kennemer-
land het Keurmerk Opvang uitgereikt. 
Het knaagdiercentrum van Kerbert is het eerste in Nederland dat dit keur-
merk verwerft. Dat staat voor een professioneel niveau van dierenwelzijn in 
de bedrijfsvoering. De uitvoering en controle liggen in handen van de onaf-
hankelijke, certificerende instelling Verin. De gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen hebben de opvang van zwerfdieren al sinds gerui-
me tijd bij het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum onderge-
bracht. 
De medewerkers Anja Timmermans (Knaagdierencentrum) en Patricia Mul-
der (Kerbert Dierentehuis) werden 
extra bedankt voor hun inzet om 
het Keurmerk Opvang te behalen 
en kregen een cadeaucheque uitge-
reikt van regiomanager William van 
de Wetering. Ook de andere mede-
werkers van beide opvangen na-
men met trots de vele complimen-
ten in ontvangst.
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Het gedenkteken bij de spoorlijn is door de gemeente onlangs opge-
knapt. De letters zijn beter leesbaar gemaakt en het is op een sok-
kel geplaatst (foto: gemeente Uitgeest).

Geen fietsen plaatsen 
op blindengeleidestrook
Fietsen geplaatst op de blindengeleidestrook in het stationsgebied zijn een 
gevaar voor blinden en slechtzienden. Deze zijn immers afhankelijk van de-
ze stroken om veilig hun weg te vinden. Volgens de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is het ook niet toegestaan om fietsen of bromfietsen bui-
ten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. De gemeente 
verwijdert daarom actief fietsen die op de blindengeleidestrook staan.
Is uw fiets verwijderd? U kunt deze met de passende fietssleutel en na beta-
ling van € 45,- tijdens openingstijden ophalen bij de gemeentewerf.




