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Ophaaldata gft
In week 21 wordt het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt: wijk 1, maandag 22 mei; wijk 2, dinsdag 23 mei; wijk 3, 
woensdag 24 mei; wijk 4, vrijdag 26 mei; wijk 5, vrijdag 26 mei.
 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afvalka-
lender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Een stukje Uitgeester windmolen in 
de Boekelermeer?

Wethouder Antoine Tromp is woensdag 
10 mei 2017 benoemd tot bestuurslid 
van DECRA, de Duurzame Energie Coö-
peratie Regio Alkmaar. De gemeente Uit-
geest maakt sinds 1januari 2017 deel 
uit van deze coöperatie. Elk van de le-
den van de coöperatie heeft een verte-
genwoordiger in het bestuur. 

Decra heeft als doel duurzame energieprojecten 
te ontwikkelen in de regio. Het eerste project is 
de molen van Liefting. In dezelfde vergadering 
van 10 mei is het besluit genomen om de aan-
delen van DECRA in deze molen door te verko-
pen aan lokale samenwerkende energiecoöpe-
raties zoals o.a. Bergen Energie, CALorie, Heiloo 
Energie, Alkmaar Energie, Energiek Langedijk en 
Kennemerwind. Zij bieden vervolgens participa-

ties aan hun leden aan. Wethouder Tromp: “Het zou natuurlijk fantastisch zijn 
als er ook in Uitgeest een lokale energiecoöperatie zich aandient die deze par-
ticipaties uit gaat geven aan inwoners die duurzame energie willen. Dan wordt 
de molen van Liefting in de Boekelermeer ook een beetje van ons.”

Gebiedsregisseur 
Yvonne Groen verbindt! 

Sinds 1 januari van dit jaar komt 
u haar tegen in het dorp: Yvonne 
Groen. Zij is de ‘gebiedsregisseur’ 
van de gemeente Uitgeest. In die 
nieuwe functie gaat zij in gesprek 
met inwoners, verenigingen, orga-
nisaties en ondernemers. Haar voor-
naamste doel: “Ik wil partijen met el-
kaar in contact brengen. Want ‘de ge-
meente’ zijn we samen.”  

Yvonne Groen: “Onze inwoners staan cen-
traal. Dat was ook voorheen het geval. 
Maar de gemeentelijke dienstverlening 
krijgt meer en meer het karakter van ‘sa-
menwerken aan oplossingen’. Zo stimu-
leert de gemeente Uitgeest naast zelfred-
zaamheid ook samen-redzaamheid.”

Hoe wil zij dat bereiken? “Onder meer door 
24/7 digitaal bereikbaar te zijn, door dicht-
bij te zijn, door op interactieve wijze met u 
in gesprek te zijn en door me flexibel, dyna-
misch en innovatief op te stellen. Samen met 

u geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. Als gebieds-
regisseur ben ik hierin uw contactpersoon.” 

Betekent dit ‘u vraagt, wij draaien’? “Nee, als gebiedsregisseur denk ik met u 
mee. Ik begeleid, ondersteun waar mogelijk, zorg voor de juiste kennis van-
uit de gemeentelijke organisatie. Wat ik doe, wordt mede ingevuld door u: de 
inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties. De gebiedsregisseur 
haakt in op initiatieven of signalen uit de Uitgeester samenleving.”

“Vanzelfsprekend ben ik niet de enige medewerker met wie u contact hebt. De 
gemeente heeft al heel wat ogen en oren op straat. Denk aan de medewerkers 
van het groenonderhoud, van het Sociaal Team, de handhavers, de mensen 
van het straatonderhoud. Dat blijft uiteraard zo. Zaken zoals bijvoorbeeld het 
melden van losliggende stoeptegels of kapotte verlichting, het bespreken van 
een probleem met het Sociaal Team blijft u op de gebruikelijke wijze doen.”

“Ik heb sinds 1 januari al veel Uitgeesters en Uitgeester organisaties leren ken-
nen, maar ik verheug me erop er nog veel meer te ontmoeten en te horen over 
initiatieven en signalen op te pakken. U kunt contact met me opnemen via de 
e-mail: yvonnegroen@debuch.nl of  mobiel: 06-12403630.”

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op Hemelvaartsdag,
donderdag 25 mei 2017.

Antoine Tromp (foto: 
gemeente Uitgeest).

Yvonne Groen Gebiedsregis-
seur] “Ik verheug me erop nog 
veel meer Uitgeesters te leren 
kennen” (foto: gemeente 
Uitgeest).

Fietsen door Castricum en Uitgeest 
wordt nóg leuker
De recreatieve fietsrou-
tes door Castricum en Uit-
geest zijn de afgelopen 
tijd op een aantal punten 
aangepast. De wethou-
ders De Vink-Hartog van 
Uitgeest en Rood van Cas-
tricum stonden afgelopen 
week even letterlijk stil 
bij deze aanpassingen en 
constateerden dat het er 
veiliger én aantrekkelij-
ker op is geworden.

De vele fietsroutes vormen een netwerk, dat weer is aangesloten op andere 
routes en netwerken. Ideaal voor de toeristische bezoeker die de omgeving 
komt verkennen. Maar ook ideaal voor de inwoner zelf die een korte of lange 
tocht wil rijden door de natuur of langs interessante plekken, op wegen zon-
der veel autoverkeer. Drie partijen hebben samengewerkt bij de aanpassingen 
van de routes: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), en de 
gemeenten Castricum en Uitgeest. De knooppunten van het Fietsroutenetwerk 
Laag-Holland zijn aanpast evenals de Pontjesroute.
In Uitgeest loopt de Pontjesroute nu langs het Regthuys, door het centrum en 
langs de historische Westergeest en Langebuurt. Het was een langgekoester-
de wens van ondernemers om de route door het centrum te laten lopen en het 
nieuwe traject is ook voor fietsers interessanter en aantrekkelijker. Zo loopt de 
Pontjesroute nu langs recreatieterrein Dorregeest.
Tussen Castricum en Uitgeest loopt de route nu via het in 2011 aangelegde 
fietspad en niet meer over het Castricumse deel van de Uitgeesterweg. Dat is 
zowel veiliger als aantrekkelijker.

Raadsvergadering: donderdag 18 mei
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare raadsvergadering op don-
derdag 18 mei 2017 in de raadzaal. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten:

- Beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluiten ‘Herinrichting Cen-
trumgebied Uitgeest’ en ‘Uitgangspunten gebiedsvisie stationsomgeving’

-  (Gedeeltelijke) uittreding uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 
-  Toetreding gemeente Uitgeest als aandeelhouder in het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord
- Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en Ontwikke-

lingsbedrijf Noord-Holland Noord
-  Vaststelling van de ‘Verordening tot wijziging van artikel 5 van de Verorde-

ning onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2015 en artikel 7 van de Verorde-
ning belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Uitgeest 2017’

Voor de complete agenda: zie het raadsinformatiesysteem via de homepage 
van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl

Wethouder Anke de Vink-Hartog met haar Cas-
tricumse collega Rood op het Regthuysplein.




