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Locoburgemeester Spaanderman 
reikt verkeersdiploma’s uit
Zoals ieder jaar was het een zonovergoten ochtend bij de uitreiking van 
de verkeersdiploma’s in Uitgeest. Locoburgemeester Wil Spaanderman 
reikte deze op donderdag 30 april 2015 op het plein voor het gemeente-
huis uit aan de leerlingen van groep 7 van de vijf Uitgeester basisscho-
len. 
Bijna alle 177 kandidaten zijn dit jaar volledig geslaagd. Om te begin-
nen werden hun fietsen technisch gekeurd. Naast een theoretisch exa-
men moesten zij uiteraard de bekende rijproef door het dorp afleggen. 
Twee van de kandidaten moeten die proef nog een keer opnieuw afleg-
gen. De geslaagden kregen van de gemeente een presentje en natuur-
lijk een flesje frisdrank in het zonnetje. De organisatie van het verkeers-
examen was als vanouds in de goede handen van Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Uitgeest.
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Ophaaldata restafval
In week 20 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 11 mei. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 13 mei.
De Koog: donderdag 14 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 15 mei. 

Locoburgemeester Wil Spaanderman omringd door leerlingen van basis-
school Kornak  bij de uitreiking van de verkeersdiploma’s 2015 (foto: ge-
meente Uitgeest). 

Wie helpt anderen en verdient een 
pluim? 
Kent u iemand die een pluim verdient omdat hij of zij graag een ander 
helpt? Of iemand die juist om hulp durft te vragen? U kunt mooie voor-
beelden binnen onze gemeente bij ons aanmelden voor ‘de Pluim’: een 
taart als waardering.

Iets voor elkaar doen
Wij vinden hulp uit de omgeving bijzonder en tegelijkertijd heel normaal. 
Elke vorm van helpen vinden wij een mooi voorbeeld. Iemand die een an-
der helpt, of juist om hulp durft te vragen mag even in het zonnetje wor-
den gezet. Nomineert u iemand die daarvoor in aanmerking zou moe-
ten komen, dan stellen wij een heerlijke taart beschikbaar, die u zelf mag 
overhandigen aan degene die u hebt genomineerd. 

Onderdeel van publiekscampagne
De Pluim is een blijk van waardering die inwoners aan elkaar geven en 
van elkaar ontvangen. Het heeft te maken met de grondgedachte van de 
regionale campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente: samen zijn 
we er voor elkaar.’ De campagne borduurt voort op de uitkomsten van 
uitgebreid onderzoek door Motivaction. Uit het onderzoek (2013) blijkt 
dat bijna alle inwoners (95%) zoveel mogelijk dingen zelf willen doen, 
ook als ze ziek worden. 97% van de mensen geeft aan dat ze graag een 
helpende hand toesteken als hun partner, kind of ouders hulp nodig heb-
ben. Als het gaat om vrienden, buren of familieleden die minder dichtbij 
staan, is het percentage minder hoog. In dat geval zegt 47% van de in-
woners dat zij dan zullen helpen. 

Wat en hoe?
Het kan gaan om vanzelfsprekende dingen. De vuilcontainer aan de weg 
zetten voor de minder valide buurman, op de koffie gaan bij een eenza-
me tante of de mantelzorg voor een dierbare. Wie er voor een Pluim in 
aanmerking komt, bepaalt u zelf: u kunt zelf iemand aanmelden. Dat kan 
online op www.datisheelnormaal.nl, of met een aanmeldkaart die u vindt 
op de leestafel in de hal van het gemeentehuis. Op de website zijn ook 
alle andere nominaties te bekijken.

Meer lezen
In de publiekscampagne ‘Dat is heel normaal’ werken gemeenten in 
West-Friesland en de regio Alkmaar (Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo) samen. Op de website www.datisheelnor-
maal.nl is te lezen wat de campagne omvat. 

Drie molens 
actief tijdens 
Molendagen

Molen De Kat in volle glorie (foto: 
gemeente Uitgeest).

Gedeeltelijke afsluiting N203
De provincie Noord-Holland vervangt op donderdag 7 mei 2015 een 
lichtmast op de provinciale weg N203 in Uitgeest. Tussen 21.00 uur en 
00.00 uur wordt de rijbaan vanuit Uitgeest richting de A9 afgesloten.
De lichtmast wordt vervangen omdat er een auto tegen de lichtmast is 
aangereden. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan 
van de provinciale weg afgesloten tussen NS-station Uitgeest en de A9. 
Het verkeer wordt met behulp van bebording omgeleid via Heemskerk. 
De rijbaan vanaf de A9 richting Castricum blijft open. 
Bij vragen over de werkzaamheden aan de lichtmast aan de N203 kan 
gebeld worden naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800 - 0200 600 (gratis).

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op donder-
dag 14 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei. Dat geldt ook voor 
-maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag).

Met drie molens die actief zijn tij-
dens de Nationale Molendagen op 
zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 
komt Uitgeest ook dit jaar weer 
goed voor de dag.

De Kat en De Dog draaien op za-
terdag 9 mei en zijn dan ook te be-
zoeken voor het publiek. De Dorre-
geestermolen draait niet op zater-
dag maar juist wel op zondag 10 
mei en zet dan de deuren ook open 
voor bezoekers.

Meer informatie over de 43e Nati-
onale Molendag is te vinden op de 
website www.molens.nl.




