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Ophaaldata gft-afval
In week 22 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 mei 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 juni 
De Koog: donderdag 2 juni 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 3 juni

Vrijdag 27 mei wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

BUrgerlIjKe staND
OVerleDeN 

Mevr. D.C. Boxsem, 
e/v Van den ende (79 jaar)

raadsvergadering zonder nazit
Donderdag 26 mei staat de Raadsvergadering op de agenda voor de 
gemeenteraad en het college. De vergadering is openbaar en start om 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder andere het vast-
stellen van de Woonvisie en de Subsidieverordening voor monumentale 
molens en kerktorens staan op de agenda, welke te vinden is op www.
uitgeest.nl via het Raadsinformatiesysteem op de homepage. De regu-
liere nazit met een drankje wordt, wegens omstandigheden, geschrapt.

expositie ger Zaagsma 
in hal gemeentehuis
Vanaf woensdag 18 mei is de hal van het gemeentehuis gevuld met een 
nieuwe expositie. Voor een periode van zes weken hangt er een groot 
aantal kunstwerken van Ger Zaagsma. Na ruim 20 jaar als aquarellist ge-
werkt te hebben, heeft hij vrij recent een nieuwe start gemaakt door met 
olieverf te gaan schilderen. In aquarel maakt hij, naast landschappen, 
ook dorps- en stadsgezichten, in olieverf beperkt hij zich tot alleen land-
schappen. Tijdens de expositie in het gemeentehuis zijn zowel aquarel-
len als olieverfschilderijen te zien. De doeken zijn gebaseerd op plekken 
in zowel Uitgeest, als de nabije omgeving.
Woonachtig aan het water in Wormer, pakt Ger zijn bootje en ziet binnen 
vijf minuten de mooiste landschappen voorbij trekken. Vooral de luch-
ten die daarboven hangen zijn favoriet, wat ook direct terug te zien is in 
de getoonde werken. De expositie met de naam ‘Mijn Vlakke Land’ is te 
zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Het schilderij ‘Warm Weer’ van Ger Zaagsma is één van de kunstwerken 
die momenteel in het gemeentehuis hangt.

Velsertunnel geopend 
voor hardlopers
Nog voordat de auto’s en vrachtwagens door de tunnel mogen in janu-
ari 2017, wordt de Velsertunnel opengesteld voor hardlopers en wan-
delaars. Tijdens dit unieke evenement is het mogelijk om wandelend of 
hardlopend over het net aangelegde asfalt te rennen, op een zeer spe-
ciale locatie. De organisatie van dit evenement is in handen van de ge-
meenten Velsen en Beverwijk. Verdere details volgen nog.

Wethouder Karel Mens reikt de verkeersdiploma’s uit aan de leerlingen 
van groep 7 (foto: gemeente Uitgeest).

Uitreiking verkeersdiploma’s 
door wethouder Mens
Woensdag 18 mei is aan 189 leerlingen uit groep 7 van de Uit-
geester basisscholen het verkeersdiploma uitgereikt door wet-
houder Verkeer en Vervoer, Karel Mens. Wethouder Mens was 
zeer tevreden over het grote aantal geslaagden: alle kinderen 
hebben het diploma mogen ontvangen. Nadat op 7 april het lan-
delijke theorie-examen werd afgenomen, was het 21 april tijd 
voor de kinderen om daadwerkelijk de weg op te gaan.

Voor aanvang van het examen werden alle fietsen technisch gekeurd.  
Tijdens het examen zijn de overige weggebruikers niet omgeleid, van  
de kinderen werd verwacht deel te nemen aan het reguliere verkeer. Ook 
rotondes, een spoorwegovergang en wegen zonder fietspaden zijn mee-
genomen in de route. Na afloop van de diploma-uitreiking werden de 
kinderen door de gemeente getrakteerd op een flesje frisdrank en een 
klein presentje.
Namens Veilig Verkeer Nederland hebben de Uitgeesters Dick Kortekaas, 
Anja Rasch en Leonoor Koning de organisatie van het verkeersexamen 
op zich genomen.

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod 
komt op asbestdaken. Het verbod geldt voor asbestdaken die 
in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en daklei-
en. Door het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de 
dakbedekking. 

De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met regenwater van 
het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het vervuilde regenwater op de 
grond. Dit zorgt voor vervuiling van de bodem tot op een diepte van on-
geveer 10 centimeter. Deze vervuiling komt het meeste voor op het platte-
land, asbestdaken hebben daar vaak geen afwatering.
Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor geko-
zen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering ervan kan 
hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om subsidie aan 
te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de mogelij-
ke subsidie is te vinden op www.odijmond.nl, bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de gemeen-
tewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest mag al-
leen verpakt zijn in dicht getapet, dubbel plastic. Ook mag u maximaal 1 
kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn € 27,15. Als u meer asbest hebt, 
dient u dit naar GP Groot te brengen. Neem hiervoor eerst contact op met 
GP Groot, 088-472 0000.




