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Ophaaldata gft-afval
In week 17 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: vrijdag 25 april (gewijzigde 
datum vanwege Tweede Paasdag op maandag 21 april).
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 april.
De Koog: donderdag 24 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 25 april.

Dodenherdenking in Uitgeest begint zondag 4 mei 2014 evenals vorig jaar 
al om 16.00 uur met een kranslegging door burgemeester Theo van Eijk 
bij het monument aan de spoorlijn. Dat is gelegen achter het Kooghuis van 
de familie Terra, aan de provinciale weg N203.
De plechtigheid is vervroegd om het belangstellenden gemakkelijker te 
maken om ook aanwezig te zijn bij de avondherdenking om 19.00 uur in 
de Dorpskerk. De kranslegging bij het oorlogsmonument op het plein voor 
het gemeentehuis is zoals gebruikelijk kort na 20.00 uur.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

I n f o b u l l e t i n
16 april 2014

Het diepe bad van De Zien vóór en na de schilderbeurt.

Vervroegd tijdstip 
herdenking bij spoorlijn

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
Paulus Johannes Maria Gooijer en 
Wendy Anna Martina van Velzen

Filmhuis Uitgeest vertoont in Dorpshuis de Zwaan op vrijdagavond 25 april 
de film ‘In Darkness’. De film werd geselecteerd voor vertoning op verzoek 
van het Uitgeester Comité 4 mei in verband met de komende Dodenherden-
king op 4 mei.
‘In Darkness’ is het drama van een man die in de Tweede Wereldoorlog een 
groep Joodse vluchtelingen verbergt in het riool van de stad Lvov. De voor-
stelling begint om 20.15 uur.

Filmhuis Uitgeest

De geplande raadsvergadering van 24 april is verzet naar dinsdag 22 april. 
De openbare vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staat de be-
ediging van twee nieuwe raadsleden en de benoeming van drie wethou-
ders.

Raadsvergadering op 22 april

De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 22 april 2014 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 17 april 2014 ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwo-
nen van de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u 
contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

Vergadering Welstandscommissie

Het gemeentehuis en de gemeentewerf  zijn op vrijdag 18 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 21 april (Tweede Paasdag) gesloten voor publiek. De 
werf is wel gewoon open op zaterdag 19 april, maar is op zaterdag 26 
april (Koningsdag) gesloten.
Gemeentehuis en gemeentewerf zijn verder dicht op maandag 5 mei (Be-
vrijdingsdag).

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf

Zwembad klaar voor frisse duik
Het diepe bad van zwembad De Zien heeft een grondige verfbeurt ge-
kregen. Dat bleek hard nodig toen het bad werd leeggepompt na afloop 
van het vorige zwemseizoen. Het bad is nu in overleg met de werkgroep 
Zwembad De Zien weer in topconditie gebracht voor de eerste frisse 
duik op 27 april 2014.
De werkgroep is intussen nog steeds druk met een onderzoek naar de 
mogelijkheden om het zwembad in 2015 open te houden en te exploite-
ren. De bedoeling is daarover in juni een rapportage te kunnen presen-
teren aan de gemeenteraad.




