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Dankzij een grote groep vrijwilligers (waarvan enkelen op de foto, in 
roze top Serena Doeve) staat een groot deel van de 6.700 bomen in de 
grond. (foto: Ger Bus)

Beplanting open terrein Melksuiker
Vele handen maken licht werk. Dit is weer bewezen door een groep be-
vlogen vrijwilligers die, onder leiding van raadslid Serena Doeve, de han-
den uit de mouwen stak op het terrein voor De Melksuiker. Een totaal 
aantal van 6.700 bomen en struiken werd geplant. Het terrein lag al eni-
ge tijd braak, waardoor er veel overlast van wind werd ervaren. Sere-
na, bewoonster van De Melksuiker, vroeg nog voor zij raadslid was de 
gemeente om medewerking zodat het terrein beplant kon worden. Die 
hulp kwam, in de vorm van de bomen en het beschikbaar stellen van en-
kele voormannen. Dankzij het grote aantal vrijwilligers dat meehielp, is 
een goede start gemaakt om een nieuw bos te creëren.

Nader onderzoek naar alternatieven 
voor Verbinding A8-A9
Uit de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de Verbinding A8-
A9 komen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als de 
meest kansrijke opties naar voren. Het Nul-plusalternatief betekent een 
wijziging in de doorgaande weg van Krommenie-Assendelft. Het Heems-
kerkalternatief houdt in dat er een nieuwe weg komt die evenwijdig loopt 
aan de Communicatieweg, en er een aansluiting komt bij de bestaande 
op- en afritten van de A9. De golfbaan van Heemskerk blijft behouden. 
Een definitieve keuze is nog niet te maken, daarom is besloten om deze 
twee alternatieven nader te onderzoeken. Het onderzoek duurt naar ver-
wachting een jaar. Daarna wordt een voorlopig voorkeursalternatief ge-
kozen en volgt een inspraakperiode. De alternatieven 3, 4, 6 en 7 wor-
den op basis van de onderzoeksresultaten minder realistisch geacht en 
daarom niet verder onderzocht. Deze alternatieven vallen formeel ge-
zien nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief. 

Onderzoeksrapporten
De afgeronde onderzoeksrapporten zijn openbaar en te downloaden op 
de website www.verbindinga8-a9.nl. De rapporten omvatten een samen-
vatting, twee hoofdrapporten (met daarin de conclusies) en veertien ach-
tergrondrapporten.

Vorstschade wegen
Het lijkt tegenstrijdig. Juist omdat de afgelopen winter niet zo streng 
was, hebben de asfaltwegen in en rond Uitgeest behoorlijk veel vorst-
schade opgelopen. Wanneer water in het asfalt bevriest zet het uit. Als 
het proces van dooien en bevriezen zich regelmatig herhaalt ontstaat 
schade aan het wegdek. De afgelopen periode zijn al deze schadeplek-
ken in Uitgeest in kaart gebracht en gemarkeerd. Op de urgente plekken 
zijn inmiddels tijdelijke noodmaatregelen getroffen. Alle schadeplekken 
worden medio mei gerepareerd, omdat er dan geen kans meer is op 
(nacht-)vorst.

Ophaaldata restafval
In week 16 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 april 
De Kleis en Waldijk: dinsdag 26 april 
De Koog: donderdag 28 april 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 april
Vrijdag 22 april wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.
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Vrijmarkt, fietsversieren en 
scouting op Koningsdag
De traditionele vrijmarkt op Koningsdag zal dit jaar voor het eerst plaatsvin-
den op de Middelweg, aan de even kant (gemeentehuis) van de weg. Vanuit 
de gemeente wordt gezorgd voor voldoende kliko’s op de straat. Aan de in-
woners het verzoek om, aan het einde van de vrijmarkt, alles wat niet mee 
naar huis gaat hierin te deponeren. Zo houden we samen het dorp netjes. 
Een terugkerende traditie dit jaar is het fenomeen ‘fietsversieren’ voor de ba-
sisschoolleerlingen. De bedoeling is dat kinderen hun fiets zo mooi, kleurrijk 
of gek mogelijk versieren. Alle fietsers gaan op Koningsdag in optocht rich-
ting het Florijnplein waar de fietsen beoordeeld zullen worden door een ju-
ry. Voor meer details en om je in te schrijven ga je naar IJssalon De Florijn.
Ook voor de scouting is een plek gereserveerd op het Florijnplein. Zij bou-
wen met pionierhout en pioniertouwen een familieschommel. Voor de jeugd 
wordt een kampvuur gestookt waar ze zelf een broodje kunnen bakken, on-
der toeziend oog van scoutingleden.

startsein gegeven 
voor renovatie fort
De Uitgeester wethouder Antoine Tromp overhandigt vrijdagmiddag 15 
april tijdens een feestelijke startbijeenkomst de omgevingsvergunning 
voor Fort bij Krommeniedijk aan directeur Onno Meerstad van Stadsher-
stel Amsterdam. Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland is er 
duidelijk mee in zijn nopjes. De renovatie van het fort is afgelopen maan-
dag van start gegaan. Fort bij Krommeniedijk gaat een woon-trainings-
centrum huisvesten voor jongvolwassenen met een vorm van autisme. In 
het midden van het complex komt een theeschenkerij en rechts een ‘be-
leveniscentrum’ van Landschap Noord-Holland. Een van de belangrijkste 
gasten op de bijeenkomst was gedeputeerde Joke Geldhof van de provin-
cie, die onder meer de Stelling van Amsterdam in haar portefeuille heeft. 
Zij wrikte als openingshandeling zonder veel moeite een steen uit de muur 
van het fort, dat hard aan restauratie toe is (foto: gemeente Uitgeest).




