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Ophalen afval: veranderingen op 
een rij
Sinds 1 april haalt de gemeente Uitgeest in samenwerking met de 
gemeenten Castricum en Heiloo zelf het afval op in Uitgeest. Op 
deze wijze kan het efficiënter en kan het afval ook beter geschei-
den worden. Omdat vele jaren met dezelfde afhaler van huisvuil 
is gewerkt zijn er onvermijdelijk hier en daar veranderingen ge-
komen.

Eind maart is in heel Uitgeest een afvalwijzer verspreid met nuttige infor-
matie. Wie die niet heeft ontvangen ziet hier de belangrijkste wijzigingen 
op een rij:
-  Restafval wordt voortaan opgehaald in de even weken en gft-afval in de  
 oneven weken.
-  In delen van Uitgeest is de vaste ophaaldag veranderd. Zie voor de indeling 
 van de vijf wijken de website van de gemeente www.uitgeest.nl, Huisvuil 
 en afval (links bovenaan op de homepage). Er is een alfabetisch straten- 
 schema voor de wijkindeling.
-  Er zijn nieuwe paarse zakken, waarin behalve plastic ook metalen verpak- 
 kingen en drankkartons mogen (het zogenaamde pmd). De zakken zijn te
 krijgen op het gemeentehuis en in de supermarkten.
-  De nieuwe zakken moeten worden opgehangen aan kapstokringen aan 
 een lantaarnpaal. Dat gebeurt op de dag dat bij u ook het gft-afval wordt 
 opgehaald (dus elke twee weken). Natuurlijk kunt u de zakken ook nog 
 steeds zelf wegbrengen.
-  De wekelijkse ophaaldag voor grof vuil is woensdag in de even weken. 
 U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.uitgeest.nl 
 (Huisvuil en afval, zie de link: grof huisvuil en tuinafval ophalen).
 N.B. Het is mogelijk dat uw afvalbak na het legen niet op de plek wordt 
 teruggezet waar u dat gewend was. Dat is een gevolg van de nieuwe 
 methodiek van afval ophalen. De gemeente vraagt daarvoor uw begrip.

Werksessies beeldkwaliteitsplan
onderweg
Als onderdeel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum-
gebied houden de gemeente Uitgeest en bureau res&smit drie á vier work-
shops met een groep inwoners (vooral omwonenden centrum) en belang-
hebbenden (Viva! Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, AVBU, Stichting B.O.B. 
en Tuincentrum Berkhout). Tijdens de inloopavond in het gemeentehuis op 
maandag 27 maart is de opzet van de workshops met de inwoners besproken. 
Voor de sessies hebben zich zeven inwoners aangemeld, de belanghebben-
de partijen worden door zes personen vertegenwoordigd. Daarmee is werk-
bare omvang gevonden vanuit de doelstelling: samenwerken aan een plan. 
De eerste werksessie is gehouden op donderdagavond 20 april in het gemeen-
tehuis. Het werkboek waarmee op 20 april is gestart (pdf-bestand, 50 pagina’s) 
is voor iedereen te bekijken via de website van de gemeente Uitgeest onder 
Wijk & Wonen, Centrum. Naast de programma’s voor de vier werksessies ko-
men daarin onder meer aan bod de historie van het centrum, de verblijfsruim-
ten (pleinen en groen), infrastructuur en gebouwen. De bevindingen uit elke 
werksessie worden eerst met de deelnemers gedeeld in de volgende werk-
sessie. Daarna verschijnt het werkboek van die laatste sessie op de website. 
De tweede sessie vindt plaats op 2 mei, de derde op 18 mei. De bijeenkomst 
van 1 juni wordt in reserve gehouden. Het is de bedoeling om in juni de uit-
komsten aan de gemeenteraad te presenteren.   
  

Ophaaldata restafval
In week 18 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 1 mei; wijk 2, dinsdag 2 mei; wijk 3, woensdag 3 mei; 
wijk 4, donderdag 4 mei; wijk 5, dinsdag 2 mei (vervangende ophaaldag).
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Vrijwel overal in de gemeente is op niet al te grote afstand van uw woning 
een kapstokring te vinden voor de paarse zakken voor het pmd-afval.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Op donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)  
zijn het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf (afvalbrengstation 
aan de Molenwerf 27) gesloten.
De gemeentewerf is anders dan gebruikelijk ook gesloten op zaterdag 
6 mei.
Op donderdag 4 mei is de openingstijd van het gemeentehuis doorlopend 
van 09.00 tot 18.30 uur. De avondopenstelling vervalt in verband met Do-
denherdenking.

Uitgeest adopteert namen 
drie joodse inwoners
De gemeente Uitgeest draagt op voorstel van het comité 4 mei Uitgeest bij 
aan de totstandkoming van het Holocaust Namen Monument Nederland. Dat 
gebeurt door het financieel adopteren van de namen van de drie Uitgeester 
slachtoffers van de Holocaust. Het Holocaust Namen Monument Nederland 
wordt op initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité volgend jaar in Am-
sterdam opgericht. Het zal de namen dragen van de ruim 102.000 Nederland-
se slachtoffers van de Holocaust: Joden, Roma en Sinti. De financiering berust 
op het (financieel) adopteren van de namen. 
Door de namen van de drie joodse mensen te adopteren die in Uitgeest woon-
den op het moment dat ze werden gedeporteerd - en die slachtoffer zijn ge-
worden van de Holocaust - doet Uitgeest recht aan hun nagedachtenis en 
wordt bovendien bijgedragen aan het educatieve doel van het namenmonu-
ment. De drie namen behoren bij de 25 Uitgeester oorlogsslachtoffers (1940-
1945) die vermeld staan op de bronzen plaquette in de hal van het gemeente-
huis. Ze zullen op het nieuwe monument worden voorzien van hun geboorte-
datum en leeftijd bij overlijden: Rachel Nol-Dupont, 05-09-1884 (59); Abram 
Nol, 02-11-1919 (23); Henny Nol, 14-01-1926 (18).
Het Holocaust Namen Monument Nederland verrijst volgens de plannen in een 
plantsoen aan de Weesperstraat in Amsterdam, in het hart van de vroegere Jo-
denbuurt. Het wordt ontworpen door de Pools-Amerikaanse architect Daniel 
Libeskind, bekend van zijn masterplan voor de herbouw van het World Trade 
Center in New York. Meer informatie: www.holocaustnamenmonument.nl.

De namen van de Holocaust-slachtoffers komen ook voor op de plaquet-
te in de hal van het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).




