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Ophaaldata gft-afval
In week 19 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 mei.
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 mei.
De Koog: donderdag 8 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 9 mei.

De heren Ton Scholten en Wim Groen werden vrijdagmorgen 25 april door 
burgemeester Theo van Eijk in de raadzaal verrast met een Koninklijke On-
derscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
In een levendige toespraak roemde Theo van Eijk beide ‘supervrijwilligers’ 
voor hun vele verdiensten voor de gemeenschap van Uitgeest.
Wim Groen was op allerlei terreinen actief voor voetbalvereniging USVU 
en later voor FC Uitgeest. Hij was onder meer bestuurder, verzorgde het 
wedstrijdsecretariaat en is nog altijd actief als scheidsrechter en begelei-
der van de jeugdscheidsrechters. Naast het voetbal is hij al 38 jaar steun 
en toeverlaat voor het kerkkoor.
Ton Scholten heeft Uitgeest op de kaart gezet in de wielrennerij. Sinds 30 
jaar is hij de grote man achter de Wielerronde van Uitgeest, als sponsor en 
als organisator. Ook wielerevenementen in het buitenland konden op zijn 
niet aflatende steun rekenen.
De heer Groen en de heer Scholten waren door respectievelijk oud-wethou-
der Linnartz en wethouder Spaanderman met een list het gemeentehuis in 
gelokt. De verrassing was compleet toen ze na overleg met de wethouders 
door burgemeester Van Eijk de raadzaal werden binnengeleid. Waar hun 
families en vrienden hen opwachtten voor de feestelijke uitreiking.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl
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Koninklijke onderscheidingen 
voor Ton Scholten en Wim Groen

Afscheidsreceptie wethouder Piet Linnartz
Op dinsdagmiddag 6 mei geeft het gemeentebestuur in de hal 
van het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur een openbare 
afscheidsreceptie voor wethouder Piet Linnartz. Relaties en in-
woners die hem de hand willen komen drukken zijn van harte 
welkom. 

Gemeentehuis en gemeentewerf zijn gesloten op maandag 5 mei (Bevrij-
dingsdag). Verder is het gemeentehuis op dinsdag 6 mei vanaf 16.00 dicht 
in verband met een afscheidsbijeenkomst voor wethouder Piet Linnartz.

Sluiting gemeentehuis en werf

Drie wethouders beëdigd
Uitgeest heeft weer een nieuw college. In de raadsvergadering van dins-
dag 22 april zijn Wil Spaanderman (CDA), Jan Schouten (PU) en Antoine 
Tromp (D66) beëdigd als wethouder. Voor de openvallende plaatsen in de 
gemeenteraad werden Thom van Son (PU) en René Oud (D66) beëdigd. In 
een volgende raadsvergadering volgt nog de beëdiging van Annemiek van 
de Vliet als raadslid voor het CDA. 
De portefeuilleverdeling van de wethouders is nog niet helemaal uitge-
kristalliseerd. Zeker is al wel dat Wil Spaanderman, die de afgelopen twee 
jaar al wethouder was, de post Financiën gaat beheren en een aantal gro-
te projecten zoals zwembad en bibliotheek. Jan Schouten neemt in elk ge-
val Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening en Antoine Tromp het Socia-
le Domein. Zie voor meer details de gemeentelijke website onder ‘Bestuur 
& Politiek’.
Binnenkort wordt ook het nieuwe collegeprogramma bekendgemaakt. Dat 
krijgt de titel ‘Uitgeest in transitie’.

Wethouder Wil Spaanderman. Wethouder Jan Schouten. Wethouder An-
toine Tromp (foto’s: gemeente Uitgeest).

Probleem met stempas
Europese Verkiezingen
Voor het verzenden van de stempassen voor de Europese verkiezingen op 
22 mei is in Uitgeest bij vergissing een adressenbestand gebruikt uit 2010. 
Dat heeft een aantal ongewenste gevolgen gehad. De gemeente betreurt 
dat in hoge mate en biedt daarvoor verontschuldigingen aan. Betrokkenen 
krijgen binnenkort hierover een persoonlijk bericht. Intussen wordt er hard 
aan gewerkt om de gevolgen te herstellen.
Omdat een gedateerd bestand is gebruikt zijn onder meer stempassen ver-
zonden aan personen die niet meer op een bepaald adres wonen, of zelfs 
zijn overleden. Vooral in dat laatste geval kan toezending van een stem-
pas als zeer pijnlijk worden ervaren. Bewoners die deze passen op hun 
adres ontvangen kunnen deze terugsturen naar de gemeente. Misbruik 
van stempassen is overigens niet mogelijk, omdat kiezers zich bij het uit-
brengen van hun stem dienen te legitimeren.
Een ander gevolg van de gemaakte fout is dat bewoners die zich de laat-
ste vier jaar in Uitgeest hebben gevestigd of die sinds 2010 achttien jaar 
zijn geworden in de recente verzendronde geen stempas hebben ontvan-
gen. De gemeente streeft ernaar iedereen nog deze week van een juiste 
stempas te voorzien.    

Ton Scholten (links) en Wim Groen flankeren met hun echtgenotes een 
trotse burgemeester Van Eijk (foto: gemeente Uitgeest).   

Vergadering Welstands-
commissie
De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 6 mei 2014 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 1 mei 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.




