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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. Daarna 
vraagt de politie u met een korte presentatie om verdacht gedrag te mel-
den.  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

Ophaaldata gft-afval

In week 17 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 april. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 april.
De Koog: donderdag 23 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 april. 

www.kaveldealdedije.nl

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

Nieuwe groeninrichting 
voor hofje De Iepen
Afgelopen oktober heeft wethouder Jan Schouten in Dorpshuis de Zwaan 
met de bewoners van De Iepen de groeninrichting van ‘het hofje’ bespro-
ken. Eensgezind werd vastgesteld dat de beplanting kon worden afge-
schreven en dat het tijd was voor een nieuwe inrichting. Wat de aanwe-
zigen betreft mocht het gras vervangen worden door beplanting. Alleen 
de bomen leverden nog wel wat discussie op. 
De gemeente heeft bij het opstellen van een nieuw groenontwerp zo-
veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Be-
gin maart werd gestart met het aanbrengen van de nieuwe aanplant in 
het hofje.

Wethouder Jan Schouten kijkt met plezier terug op het contact met de 
buurt: ‘Wij zijn hard bezig met het opstellen van een nota voor het zoge-
heten participatiebeleid. Die is nog niet helemaal klaar, maar bij aanpas-
singen in de “buitenruimte” van onze gemeenten lopen we alvast op die 
plannen vooruit. Het is mijn bedoeling dat burgers echt meer te vertel-
len krijgen over hun woonomgeving. De sfeer bij het overleg met de be-
woners van De Iepen was in elk geval al heel goed en ze hebben nu ple-
zier in de nieuwe groeninrichting van hun hofje.’

De groeninrichting van De Iepen heeft een facelift ondergaan (foto: 
gemeente Uitgeest).

Algemene Zaken & Financiën
Donderdagavond 16 april vergadert de Commissie Algemene Zaken & Fi-
nanciën. De openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal en be-
gint om 20.00 uur.
De complete agenda is te vinden via de homepage van de gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’

Toepassing Belemmeringenwet 
Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Uitgeest brengt ter openbare 
kennis dat in het Gemeentehuis aan de Middelweg 28, te 1911 EG 
Uitgeest, met ingang van 28 april 2015 tot en met 12 mei 2015 ter 
inzage ligt een verzoek met werkbeschrijving en grondtekeningen 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarbij aan 
de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt verzocht om met toe-
passing van de Belemmeringenwet Privaatrecht rechthebbende ver-
plichten te gedogen dat een rioolwaterpersleiding wordt aangelegd 
in de gemeente Uitgeest.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende percelen:
kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie HA, nummers:
6, 8, 21, 30, 1340, 1629, 1739, 1939, 1940 en 1942. 
   
Bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen worden ingediend 
op de openbare zitting, welke zal worden gehouden op woensdag 
13 mei 2015, aanvang 09.00 uur in het Provinciehuis, Commissie-
kamer 2, Dreef 3, te 2012 HR Haarlem.
Op deze zitting kan tevens overleg worden gepleegd met de ver-
zoeker. 
Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend tegen het 
ingediende verzoek van het hoogheemraadschap.
Schriftelijke bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen ook 
worden ingediend bij de Directie Beleid van de provincie Noord-Hol-
land, Sector Gebiedsontwikkeling en Grond, t.a.v. mw. H. van Gurp, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, e-mail: gurph@noord-holland.nl.

Uitgeest, 15 april 2015

De burgemeester voornoemd, 
W.J.A. Verkleij




