
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

18 mei 2016

Ophaaldata restafval
In week 21 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 23 mei
De Kleis en Waldijk:  woensdag 25 mei
De Koog:  donderdag 26 mei
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 27 mei

BUrgerlIjKe stanD
geBOren
Dean William Brugman, zoon van 
t.I.M. Brugman en M.r. rijken

HUWelIjK
e. Koel en s. Bakx
geregIstreerD PartnersCHaP
M. gravers en D. Veen

Vitrine gemeentehuis heringericht
Al vele jaren staat in de hal van het gemeentehuis een vitrine van de His-
torische Vereniging Oud Uitgeest. Elk jaar wordt deze heringericht met 
antieke voorwerpen die in en om Uitgeest gevonden zijn. Recent is de 
vitrine opnieuw gevuld, met onder andere een brandweeremmer van be-
gin 18e eeuw. Op de leren emmer staat: ‘K. Bonkenburg’, een familie-
naam die nog steeds voorkomt in Uitgeest.
De vitrine is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bewon-
deren. Meer informatie over de Vereniging Oud Uitgeest is te vinden op 
www.ouduitgeest.nl.

Greetje Plaisier en Tom de Kleijn hebben de vitrine voorzien van nieuwe 
archeologische vondsten (foto: gemeente Uitgeest).

enquête veiligheid stationsgebied
Namens de gemeente Uitgeest doet een enquêtebureau onderzoek naar 
de veiligheidsgevoelens in het stationsgebied. Medewerkers van het bu-
reau hebben op dinsdag 17 mei in de ochtend reizigers een aantal vra-
gen gesteld. Donderdag 19 mei in de avond zal dit nogmaals gebeuren. 
Ook wordt er bij direct omwonenden van het station een flyer in de bus 
gedaan met het verzoek om deel te nemen aan de enquête.
Op deze manier peilt de gemeente hoe inwoners en bezoekers van het 
station zich voelen en of er eventueel maatregelen nodig zijn. De ge-
meente verzoekt vriendelijk om medewerking te verlenen aan dit onder-
zoek. Dit zal ongeveer drie minuten van uw tijd kosten.

Pasfoto’s maken in 
het gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis kunt u zelf pasfoto’s laten maken. Deze 
foto’s zijn geschikt voor paspoort, id-kaart en rijbewijs. De kosten voor 
de foto’s bedraagt € 6,-. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heid, wordt u verzocht gepast geld mee te nemen, de fotoautomaat wis-
selt helaas niet. Op de automaat zelf staat uitgebreide uitleg over het ge-
bruik ervan en de juiste manier van poseren voor de foto.

Persleiding van De Kuil 
naar Koogdijk
Hoogheemraadschap Hollands noorderkwartier (HHnK) legt een 
persleiding aan vanaf het huidige rioolgemaal bij De Kuil tot 
de transportleiding bij de Koogdijk. De leiding wordt voor het 
grootste deel geboord en gaat onder meer onder de provinciale 
weg en de spoorlijn door. alleen bij visvijver De Kuil wordt een 
sleuf gegraven, om een haakse bocht mogelijk te maken.

Aanleg van een nieuwe persleiding is noodzakelijk omdat de huidige lei-
ding veertig jaar oud is en onder spoorwegemplacement, NS-station en 
woonwijk De Kleis door loopt. In geval van een breuk zou reparatie bij-
zonder moeilijk en kostbaar worden.
De werkzaamheden duren tot half juli en overlast van bouwverkeer is 
helaas onvermijdelijk. Direct omwonenden zijn met een brief door HH-
NK geïnformeerd. De aan- en afvoerroutes zijn:
- Geesterweg, Prinses Beatrixlaan, De Kuil, Zienlaan
- Kleis, Tolweg, Weeg, Koogdijk

Een deel van het parkeerterrein bij de voetbalvelden aan de Zienlaan 
wordt afgesloten voor het uitvoeren van de boring onder weg en spoor 
door. Het voetpad nabij de visvijver wordt gedurende de werkzaamhe-
den afgesloten. Werkverkeer en leidingen kruisen het Tolpad, maar fiets-
verkeer blijft gewoon mogelijk.

Haal meer uit Beursvloer 
met workshop!
nog zes weken en het is zover: op dinsdag 28 juni 2016 vindt 
vanaf 15.30 uur de zesde editie plaats van de Beursvloer 
Ijmond noord, in het clubhuis van voetbalvereniging aDO ’20 in  
Heemskerk. thema dit jaar is het belang van de band tussen  
bedrijfsleven en sportverenigingen en de onmisbare rol van 
vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd en hebben veel verenigingen 
en maatschappelijke non-profitorganisaties zich als deelnemer opgege-
ven. Voor deze deelnemers organiseert de Vrijwilligerscentrale samen 
met de Beursvloer een workshop. Doel is om vertegenwoordigers van 
deze verenigingen en organisaties goed op weg te helpen om alles uit 
hun deelname aan de Beursvloer te halen.
Tijdens de workshop draait het om vragen als: wat kun je als presta-
tie van ondernemers vragen? Wat kun je hun als tegenprestatie bieden? 
Hoe kun je op creatieve wijze jouw vereniging of stichting onder de aan-
dacht brengen van de andere deelnemers aan de Beursvloer? Kortom, 
hoe maak je jouw deelname tot een succes?

De workshop ‘Hoe maak ik de beste deal’ wordt gegeven door medewer-
kers van ABN-AMRO, de Rabobank en de Vrijwilligerscentrale op dins-
dagavond 17 mei van 19.15 uur tot 21.00 uur bij de Vrijwilligerscentra-
le, Prinsenhof, Beatrixlaan 2. Beverwijk.
Aanmelden kan via de Vrijwilligerscentrale, e-mail: info@vwdoen.nl of 
tel. 0251-676886. Alle informatie over de Beursvloer is terug te vinden 
op de website www.beursvloerijmondnoord.nl. Daar kan men zich ook 
aanmelden en wekelijks de vernieuwde lijst met aanmeldingen checken.

aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand wor-
den de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rolemmers. 
Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamelcontainers, bij 
de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfelen of iets in de zak 
mag: op de website www.plasticheroes.nl is een lijst te downloaden met 
wat wel en wat niet gerecycled kan worden.

De eerstvolgende keer dat de zakken weer aan de weg mogen is vrijdag 
27 mei. De zakken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur ’s och-
tends.




