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Gemeente Uitgeest op Twitter

Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.700 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

4 mei 2016

Vakantiemagazine zet 
Uitgeest op de kaart 
Wethouder Judie Kloosterman, onder meer portefeuillehou-
der Sport, Recreatie en Toerisme, ziet genoeg kansen voor Uit-
geest om de mogelijkheden voor recreatie breder onder de aan-
dacht te brengen. De initiatiefneemsters van Watgaanwedoen.nl  
ondersteunen dit streven met een evenementenkalender op hun 
website en met een vakantiemagazine dat via tal van punten in 
de regio wordt verspreid.

Vakantiemagazine en website schenken ruim aandacht aan de aan-
trekkelijke kanten van Uitgeest. ‘Watgaanwedoen.nl’ – gratis maar toch  
glossy – vertelt dagjesmensen, vakantiegangers én inwoners wat er te 
beleven is, waar je fijn kunt recreëren en overnachten en waar het goed 
eten en drinken is. Naast Uitgeest komen ook de gemeenten Castricum, 
Heiloo en Bergen in het tijdschrift aan bod.

Judie Kloosterman: ‘Uitgeest ligt aan het randje van de Randstad, met 
goede verbindingen via weg en spoor. Tegelijk hebben we een authen-
tiek dorpscentrum, met historische woonhuizen en boerderijen. Niet  
te vergeten onze vier werkende molens. Dan is er het buitengebied  
waar wandelaars, fietsers en kanoërs hun hart kunnen ophalen en de  
oeverparken en het Uitgeestermeer met zijn uitstekende faciliteiten voor 
zwemmen, zeilen en andere vormen van watersport. Dat alles en wat 
Uitgeest nog meer te bieden heeft is nog onvoldoende bekend in de  
regio en daarbuiten en dat is eigenlijk zonde.’

Dagjesmensen
Met het vakantiemagazine hoopt Uitgeest meer dagjesmensen aan te 
trekken. Wethouder Kloosterman: ‘Het magazine ligt ook in Bergen,  
Castricum en de Egmonden. De teksten zijn  Nederlands én Duits. Wij 
hopen dat toeristen zo ook Uitgeest gaan ontdekken en kunnen genieten 
van al het moois dat ons dorp en omgeving te bieden hebben.’ 

Wethouder toerisme Judie Kloosterman (midden) geflankeerd door  
de ‘Bladenmaaksters’ Ellen van Kaam (links) en Doreen Dekker (foto:  
gemeente Uitgeest).

Ophaaldata restafval
In week 19 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 9 mei
De Kleis en Waldijk:  woensdag 11 mei
De Koog:  donderdag 12 mei
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 13 mei

BURGeRlIJKe STanD
GeBORen
Pip Boogaard, dochter van J. 
Boogaard en a.C. nanne

HUWelIJK
J.J. Schmidt en l.J.M. van Mill
R. Bloemers en a.V. Pronicheva

Alle bomen die moesten sneuvelen zijn gekapt, alleen de boom rechts 
achteraan op de foto moest er nog aan geloven (foto: gemeente Uitgeest).

Bomenkap op De Juffer 
en De Dadelboom
Op De Juffer en De Dadelboom stonden grote bomen, die voor 
overlast zorgden door groeiende wortels. Hierdoor werden de 
trottoirtegels omhoog gedrukt en de fundering van woningen 
aangetast. In overleg met de bewoners zijn de bomen gekapt.

In het najaar worden er nieuwe bomen geplant, die qua groei beter pas-
sen op deze locatie. Ook worden de plantvakken opnieuw ingericht. 
Hierop vooruitlopend worden de wegen en trottoirs opnieuw bestraat 
met zowel bestaande als nieuwe materialen. Op groeiplaatsen onder 
de wegen en trottoirs wordt gebruik gemaakt van speciaal bomenzand 
waardoor er geen wortelopdruk meer plaats kan vinden. In de planten-
vakken komt bomengrond en teelaarde. Dit zorgt ervoor dat er altijd vol-
doende voeding voor de bomen beschikbaar is.

Herdenking bij vliegtuigmonument
Het Comité 4 mei Uitgeest werkt aan een uitbreiding van de jaar-
lijkse dodenherdenking. Het voornemen is om met ingang van 
volgend jaar op 10 februari een herdenkingsplechtigheid te hou-
den bij het vliegtuigmonument aan de Communicatieweg. 

Op die datum in het jaar 1944 stortte ter plekke een B17-bommenwer-
per van de Amerikaanse luchtmacht neer. Daarbij kwamen vier van de 
tien bemanningsleden om het leven.
Het monument aan de Communicatieweg (nabij de Hoogedijk) lijkt zich 
in buurgemeente Heemskerk te bevinden, maar onderzoek door het co-
mité wees uit dat het wel degelijk in Uitgeest ligt. Het vliegtuig is des-
tijds ook op Uitgeester grondgebied verongelukt. Reden genoeg dus om 
bij het monument jaarlijks een aparte herdenking te houden.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maandag 16 mei (Tweede  
Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten en 
ook telefonisch niet bereikbaar.




