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Raadsvergadering op 21 mei
De geplande raadsvergadering van 22 mei wordt één dag naar voren 
gehaald en gehouden op woensdag 21 mei, om 20.00 uur. De reden is 
dat op donderdag 22 mei Europese Verkiezingen worden gehouden. In 
het raadhuis is dan tot 21.00 uur het stemlokaal geopend.

Piet Linnartz (links) kreeg bij zijn afscheid als wethouder van Wil Spaan-
derman een naambord voor het schelpenpad langs de Ziendervaart  
(foto: gemeente Uitgeest).

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
W.J. Dudink, 64 jaar
M.U. Lazet, weduwe van H.J. van Andel

GEBOREN
Saar Nadine Nugteren, dochter van J.W. Nugteren en T.N. Rootlieb
Marius Valentijn Ternede, zoon van M.A. Ternede en S.H. Tates
Scott Jeremiah Vendel, zoon van M.J.P. Vendel en M.J.H. Castricum

UITGESCHREVEN
M. Kara, per 11-04-2014
M.C. Fromont, per 23-04-2014

De adresgegevens worden als volgt gewijzigd:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

Bijzonder afscheid voor 
ex-wethouder Linnartz
Piet Linnartz kreeg op dinsdag 6 mei een mooi afscheid aange-
boden voor de tien jaar dat hij raadslid was plus de tien jaar dat 
hij wethouder was in Uitgeest. Na de receptie voor het gemeen-
tepersoneel kwamen ruim honderd relaties van binnen en bui-
ten Uitgeest hem als dank voor zijn vele werk voor Uitgeest de 
hand drukken en cadeaus aanbieden.
Onder de gasten waren burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk, ex-
burgemeester van Uitgeest Jaap Kroon, wethouders uit Heemskerk, Be-
verwijk en Velsen, raadsleden, directeur Dick Tromp van woningcorpo-
ratie Kennemer Wonen,  vertegenwoordigers van bouwbedrijven en aan-
nemers en natuurlijk inwoners van Uitgeest.
Halverwege de receptie moest Linnartz (76) onvrijwillig een pauze inlas-
sen omdat zijn gebruikelijke topconditie hem in de steek liet. Een half 
uur later maakte hij – bevrijd van zijn knellende stropdas  – zijn laatste 
officiële karwei met plezier af.
Linnartz werd toegezongen door operazangeres Ingrid Stijsiger en toe-
gesproken door gemeentesecretaris Trudy van den Broek, raadslid Karel 
Mens en wethouder Wil Spaanderman. Deze laatste overhandigde hem 
een onverwacht cadeau: twee naamborden die geplaatst zullen worden 
bij het nieuwe schelpenpad langs de Ziendervaart. Dat heet voortaan: 
Piet Linnartzpad.   

Ophaaldata gft-afval
In week 21 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 mei.
De Kleis en Waldijk:  woensdag 21 mei.
De Koog:  donderdag 22 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 23 mei.

Locoburgemeester opent 
schilderexpositie Piet Brandjes
Locoburgemeester (tevens wethouder Kunst en Cultuur) Wil 
Spaanderman opent zaterdagmiddag 24 mei om 15.00 uur aan 
de Langebuurt 19 een overzichtstentoonstelling van het schil-
derwerk van Piet Brandjes. De grote benedenverdieping van het 
monumentale pand ‘huize Brandjes’ is voor deze bijzondere ge-
legenheid omgebouwd en ingericht als galerie.
Bij de opening van de expositie wordt het boek ‘Piet Brandjes – Schilder van 
het licht’ ten doop gehouden. De komende expositie wordt waarschijnlijk 
de laatste van de bekende Uitgeester schilder. De toegang is gratis.
De in oktober 2011 op 92-jarige leeftijd overleden impressionistische 
kunstenaar Piet Brandjes werd vanaf de jaren zeventig vooral bekend om 
zijn aquarellen van verstilde landschappen en tijdloze bloemstillevens. 
De komende expositie bevat daarnaast ook een selectie van zijn land-
schappen binnen en buiten Noord-Holland, die hij uitvoerde in sepia en 
inkt. Het overzicht wordt gecompleteerd met zijn vroege werk in olie-
verf: stillevens en huiselijke Uitgeester taferelen.
Het boek ‘Piet Brandjes – Schilder van het licht’ is verkrijgbaar tijdens de 
openingsuren van galerie Langebuurt 19. Het vormt een eerbetoon aan 
Brandjes’ prachtige oeuvre en van veel werk dat ook op de expositie te 
zien is. Voor meer informatie: www.langebuurt19.nl.

Commissie Algemene Zaken en Financiën
De commissie houdt een openbare vergadering in de raadzaal van het 
gemeentehuis op donderdag 15 mei. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot aframen van het krediet voor de herinrichting en rioolver-
vanging in de Molenbuurt.

- Voorstel tot het vaststellen van de Controleverordening en de Verorde-
ning Controlecommissie.

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf 
van monitoren.

- Voorstel tot vaststelling van de Verordening basisregistratie personen 
gemeente Uitgeest 2014.

- Advies aanwijzing OSU als lokale publieke media-instelling. 

Commissie Beroep- en Bezwaarschriften
De commissie houdt een hoorzitting op maandagavond 19 mei in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 19.30 uur met de 
openbare behandeling van een bezwaarschrift tegen het vaststellen van 
een verkeersbesluit voor de Burgemeester van Roosmalenstraat en De 
Melksuiker.




