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De gemeenteraad van Uitgeest heeft voor 2018 een bedrag van 
€160.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het 
gebied van duurzaamheid en milieu. Daarvan is € 50.000 bestemd 
voor een speciaal ‘participatiebudget duurzaamheid’. Wethouder 
Antoine Tromp: ‘Daarmee kunnen duurzame initiatieven vanuit de 
inwoners worden ondersteund. Zo onderstrepen wij nog eens dat 
wij juist ook als lokale gemeenschap grote verantwoordelijkheid 
dragen voor het slagen van de nationale klimaatambities. Ik ver-
wacht veel van de participatie van de inwoners. Die kan duidelijk 
maken voor welke maatregelen veel draagvlak bestaat. Daar begin-
nen we dan wat mij betreft mee.’

Op nationaal niveau is bepaald dat in 2050 in Nederland een klimaatneu-
trale, klimaatadaptatieve en circulaire samenleving en leefomgeving moe-
ten zijn gerealiseerd. Die doelen worden nagestreefd met verschillende pro-
gramma’s en actieplannen. Deze vragen de samenwerking en medewerking 
van gemeenten, inwoners en bedrijfsleven.
Afgelopen jaar is een Programmanota duurzaamheid & milieu opgesteld. Die 
geeft als hoofddoelen voor Uitgeest: 
•	Een	veilig	milieu	in	een	duurzame	gemeente	waar	het	voor	inwoners	
   en bezoekers prettig wonen, werken en/of recreëren is 
•	Klimaatneutraal	(op	onderdelen)	in	2030 
•	Volledig	circulaire	economie	(blijvend	inzetten	van	grondstoffen)	
		in	2030	 
•	Openbare	ruimte	bestand	tegen	klimaatverandering 
•	Alle	inwoners	en	ondernemers	participeren	en	leveren	een	bijdrage

De middelen
Hoe de genoemde doelen bereikt kunnen worden is voor de gemeente een 
kwestie van voortdurend meebewegen met ontwikkelingen en initiatieven 
vanuit de markt en inwoners. Waar de gemeente concrete acties kan uit-
voeren worden die ook ingezet. Antoine Tromp: ‘Denk daarbij op het ge-
bied van klimaatneutraliteit bij voorbeeld aan de mogelijkheid om te bepa-
len dat nieuwbouw in Uitgeest alleen nog klimaatneutraal mag zijn. Niet al-
leen bij woningbouw, maar juist ook maatschappelijke  accommodaties zo-
als	het	nieuwe	 Integraal	Kind	Centrum,	en	het	nieuwe	Geesterheem.	Ook	
bij bestaande gebouwen zoals het dorpshuis, gemeentehuis, Zienhouse 
en de sportaccommodaties kan gestreefd worden naar klimaatneutraliteit.’  
 
Aan de ontwikkeling naar een circulaire economie kan Uitgeest een bijdra-
ge leveren door het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid circulair in te rich-

Uitgeest werkt aan ambities duurzaamheid

Als de feestdagen straks voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar 
wat te doen met uw kerstboom? Hieronder leest u de verschillende moge-
lijkheden. 
•	U	 kunt	 uw	 kerstboom	 klein	 knippen	 en	 in	 de	 gft-bak	 doen 
•	U	kunt	op	donderdag	4	januari	2017	tussen	13.30	uur	en	16.00	uur	uw	
kerstboom ter versnippering inleveren op een van de volgende adressen: 
1.	De	Kleis,	nabij	de	Deen	supermarkt 
2. Oude Dorp, bij de Siro op de parkeerplaats 
3.	De	Koog,	Jumbo	supermarkt	op	de	parkeerplaats 
4.	Afvalbrengdepot,	Molenwerf	27	
Speciaal	voor	de	jeugd!	Op	donderdag	4	januari	is	iedere	ingeleverde	
kerstboom vijftig eurocent waard!

Inzameling kerstbomen 2018

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwo-
ners en relaties van de gemeente van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 8 januari 2018, van 
19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tijdens 
de receptie vindt ook de huldiging plaats van de Uitgeester 
sporters van het sportjaar 2017. 

Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar denkt om mensen die wat extra aan-
dacht kunnen gebruiken, omdat ze kwetsbaar zijn, beperkt, of een moeilij-
ke tijd achter de rug hebben. Maar ook om de mensen die juist voor ande-
ren de dag een beetje mooier maken. Dat kunnen uw buren zijn, familie of 
een	verre	vriend.	Vraag	ze	bijvoorbeeld	eens	op	de	koffie,	geef	ze	een	pre-
sentje, stuur een kaartje of bloemetje. Het gaat om een gebaar, niet om de 
hoeveelheid en zeker niet om geld.

Wist u dat?
Iedereen kan gratis bij het Sociaal Team terecht met vragen over gezond-
heid,	(mantel)zorg,	zelfstandig	blijven	wonen,	werk,	dagbesteding,	geld,	
opvoeden en gezinsrelaties. Het kan over uzelf gaan of over een buur, 
vriend of familielid. 
We zijn u het hele jaar door graag van dienst! 
Medewerkers Sociaal Team Uitgeest

Zo kunt u ons bereiken:
Middelweg	28,	Uitgeest	(gemeentehuis)
•	Inloop:	maandag	t/m	vrijdag	9.00-12.00	uur 
•	Telefoon:	(0251)	361	145 
•	E-mail:	sociaalteamuitgeest@debuch.nl

Ook de beste wensen 
namens ons Sociaal Team!  

ten.	Afgelopen	14	december	heeft	de	staatssecretaris	het	reeds	door	de	
gemeenten	Bergen,	Uitgeest,	Castricum	en	Heiloo	ondertekende	manifest	
Maatschappelijk	Verantwoord	Inkopen	bekrachtigd.	In	het	kader	daarvan	
wordt	een	actieplan	opgesteld	voor	2018.Verder	wordt	erop	ingezet	om	
samen met de inwoners het scheidingspercentage van afval te maximali-
seren en de hoeveelheid restafval te minimaliseren.
Een	 klimaatadaptieve	 gemeente	 is	 vooral	 een	 gemeente	 die	 ruimtelijk	
zo is ingericht dat deze bestand is tegen allerlei klimaatinvloeden. De 
gemeente	 Uitgeest	 heeft	 reeds	 de	 intentieverklaring	 ‘Klimaatadaptatie	
Noord-Kennemerland	Noord’	getekend.	Om	te	kunnen	bepalen	welke	in-
vesteringen moeten worden gedaan wordt een klimaatstresstest uitge-
voerd. In samenspraak met de buurten worden vervolgens keuzes ge-
maakt in noodzakelijke ruimtelijke ingrepen. Daarnaast worden inwoners 
en ondernemers ook gestimuleerd hun eigen perceel klimaatadaptief in te 
richten. Bij voorbeeld met ‘groene daken’ en door het verkleinen van het 
aandeel bestrating in tuinen.

Inwoners en ondernemers
Naast de gemeente is er een belangrijke rol voor inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. De gemeente brengt via platforms, corpo-
raties	en	Verenigingen	van	eigenaren	de	dialoog	op	gang	over	de	bijdra-
ge die ieder kan leveren en inventariseert waar de overheid ondersteu-
ning kan bieden of een aanjagende rol moet vervullen. Zo speelt de on-
dernemersgroep	GreenBiz	al	anderhalf	jaar	een	voortrekkersrol	bij	de	ver-
duurzaming	van	het	bedrijventerrein	en	werpt	het	nieuwe	initiatief	DUEC	
zich op als de eerste energiecoöperatie in Uitgeest. Die coöperatie gaat in 
2018	bijvoorbeeld	participaties	uitgeven	in	de	molen	de	Boekel.	Wethou-
der Tromp: ‘De Boekel is mede gefinancierd door Decra, waar de gemeen-
te Uitgeest aandeelhouder in is. Inwoners kunnen dan met die participa-
ties makkelijk meeprofiteren van investeringen in duurzaamheid.’

Realistische verwachtingen
Het lijkt realistisch om te verwachten dat veranderingen niet geleidelijk 
zullen	komen,	maar	met	horten	en	stoten.	Volgend	jaar	zal	vooral	in	het	
teken staan van het inventariseren van kansen en uitdagingen binnen de 
gemeente.	Voorbeelden	van	inventarisatie	zijn	de	klimaatstresstest	maar	
ook het warmteplan ‘Aardgasvrij in 2050’.  Antoine Tromp: ‘We denken 
ook aan een buurtscan voor verduurzaming van bestaande woningen. 
Verder	zijn	er	regionale	projecten	waar	Uitgeest	haar	ambities	mee	kan	
halen, zoals uitbreiding van het aantal e-laadpalen in samenwerking met 
de Metropool Regio Amsterdam.

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afvalka-
lender	2018.	Alle	informatie	over	afval	in	Uitgeest	nu	op	één	plek.	Heeft	u	
vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de kalender kunt 
raadplegen,	bel	met	het	Klantcontactcentrum	van	de	gemeente	Uitgeest:	
telefoon	14	0251.

Afvalkalender 2018 als app 




