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De Commissaris van de Koning met burgemeester Theo van Eijk in de 
raadzaal van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).  

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
M.U. Lazet, weduwe van H.J. van Andel, 80 jaar
M.M. Admiraal, 89 jaar

GEBOREN
Teun Wormsbecher van der Eng, zoon van J.W. van der Eng 
en A.N. Wormsbecher

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
R.M.M. van den Huijssen en L. de Bruin

ONDERTROUW
C.A. Niesten en M.E. Wullings

Commissaris van de Koning 
op bezoek in Uitgeest
Commissaris van de Koning Johan Remkes bracht vorige week woens-
dag een bezoek aan Uitgeest. Hij zat een bijzondere, openbare vergade-
ring van de nieuwe gemeenteraad van Uitgeest voor. Daar werd het pro-
fiel besproken voor een nieuwe burgemeester van Uitgeest, die in janua-
ri 2015 waarnemend burgemeester Theo van Eijk zal opvolgen.
De vacature voor burgemeester van Uitgeest wordt deze week gepu-
bliceerd in de Staatscourant. Meer informatie over het profiel is te vin-
den op de website van de provincie Noord-Holland onder Bestuur/Bur-
gemeestersvacatures.

Ophaaldata restafval
In week 22 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 26 mei.
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 mei.
De Koog: vrijdag 30 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 30 mei.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
woensdagavond 21 mei. De vergadering in de raadzaal begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Installatie mevrouw J.M.M. van de Vliet als raadslid
- Diverse benoemingen
- Verordening Controlecommissie en Controleverordening
- Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening e-scooters
 IJmond 2014
- Voorstel tot het vaststellen van de Verordening basisregistratie 
 personen
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de 
 herinrichting speelterreintjes De Pollen/Hollandse Tuin en 
 Penningkruid/Sleutelbloem
- Voorstel tot het aframen van het krediet voor de herinrichting en 
 rioolvervanging in de Molenbuurt e.o.
- Aanschaf monitoren
- Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader transitie AWBZ
- Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
- Fusie o.b.s. De Paltrok en De Wissel
- Voorstel om eenmalig een bedrag uit ‘Investeringen in het dorp’ te 
 gebruiken voor het herstellen van groen rondom visvijver De Kuil

Aantal deelnemers Burgernet 
in Uitgeest groeit
Het aantal deelnemers aan Burgernet in de regio Kennemerland was per 
1 mei 2014 33.104. Dat komt neer op 6,3 % van de bevolking. Uitgeest 
scoort zelfs 8,4 % (met 1.102 deelnemers).
In de eerste vier maanden van dit jaar werd in Uitgeest één maal een Bur-
gernet-actie gestart. Die hield verband met een inbraak. Er waren in de-
zelfde periode verschillende successen in onze regio te melden. In Vel-
sen werden twee vermissingen opgelost door tips van Burgernet-deelne-
mers. Zulke tips leidden ook tot de aanhouding door de politie van ver-
dachten van een geval van zakkenrollen in Heemskerk en van een straat-
roof in Beverwijk. Wat is Burgernet? Stel dat uw vader, moeder, kind of 
buurkindje vermist wordt. Of stel dat er bij u ingebroken wordt en dat de 
inbreker ontkomt? De politie kan via Burgernet binnen een paar minuten 
honderden mensen in uw omgeving vragen mee uit te kijken. Dat kan 
heel eenvoudig vanuit huis, op straat of vanaf uw werkplek. 

Burgernet is een telefonisch netwerk van politie, gemeente en burgers. 
Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun (vaste of mobie-
le) telefoon als de politie op zoek is naar een verdachte van een misdrijf 
of een vermiste persoon. Ziet u iemand die aan het doorgegeven signa-
lement voldoet? Dan belt u het gratis het nummer van Burgernet, dat di-
rect uitkomt in de meldkamer van de politie. Doe mee en meld u aan via 
de website www.mijnburgernet.nl. Hebt u geen internet, dan kunt u bel-
len naar Burgernet via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.

Nieuw project: ‘Samen aan de slag’
Voor mensen met een uitkering is het volgen van een re-integratietraject 
vaak een stap te ver. Om toch te kunnen blijven participeren in de samen-
leving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat in het leven 
van alledag te behouden of te verkrijgen, is de gemeente Uitgeest samen 
met MEE Noordwest-Holland het sociale activeringsproject ‘Samen aan de 
slag’ gestart. De lokale instellingen, verenigingen, scholen en organisaties 
worden of zijn hiervoor thans benaderd en gevraagd hun medewerking te 
verlenen aan het project. Het gezamenlijke doel: bereiken dat mensen weer 
kunnen meedoen in de samenleving. Deelname aan het project biedt struc-
tuur en ritme, helpt sociaal isolement te doorbreken en geeft het  zelfver-
trouwen terug om zo mogelijk weer aansluiting bij de arbeidsmarkt te vin-
den. Voor de instellingen, verenigingen en organisaties levert plaatsing de 
‘extra handjes’ op die essentieel kunnen zijn voor de eigen vitaliteit. Tege-
lijkertijd wordt geïnvesteerd in het bieden van een ervaringsplaats en/of 
wordt invulling gegeven aan sociale activering van de deelnemer. Meedoen 
is het motto. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirko Pas-
man, projectleider van MEE Noordwest-Holland via mpasman@meenwh.nl 
of tel. 088-65 22 522.




