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Ophaaldata restafval
In week 22 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 29 mei; wijk 2, dinsdag 30 mei; wijk 3, woensdag 31 
mei; wijk 4, donderdag 1 juni; wijk 5, vrijdag 2 juni. 

Provincie Noord-Holland 
biedt ruimte aan startups
De provincie Noord-Holland zoekt startups die zich vanaf juni 
willen vestigen in de nieuwe winkelplint van het provinciekan-
toor aan het Houtplein in Haarlem. De startups krijgen niet al-
leen zes maanden huisvesting, maar ook begeleiding, training 
en toegang tot de expertise van de provincie. In ruil daarvoor 
bedenken de startups innovatieve oplossingen voor provinciale 
vraagstukken. Startups die geïnteresseerd zijn, kunnen zich van-
af  heden aanmelden. Overheden werken steeds meer samen met 
startups. Amsterdam, Den Haag en de provincie Gelderland doen 
dit bijvoorbeeld al. 

De vraagstukken waarvoor de provincie oplossingen zoekt hebben te maken 
met (her-)gebruik van grondstoff en, slimme manieren waarop de provincie 
burgers kan betrekken bij haar besluitvorming en de ambitie van Noord-Hol-
land om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben. Oplossingen 
op het gebied van technologisch ‘slimme infrastructuur’ zouden kunnen hel-
pen om de verkeerssituatie in de provincie te verbeteren. Startups die een an-
der goed idee hebben in een niet genoemde categorie, kunnen hun ideeën ook 
insturen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een Wildcard.

Een beoordelingscommissie, bestaande uit een innovatiecoach, projectleiders 
van de provincie Noord-Holland en een aantal innovatie-experts, nodigt op ba-
sis van de inschrijvingen twee of drie startups per thema uit een presentatie te 
geven. Zij worden beoordeeld op een aantal algemene en een aantal specifi e-
ke criteria per vraagstuk. Deze zijn te vinden op startupinresidence.com. Daar 
is ook het inschrijff ormulier te vinden voor aanmelding. Maximaal vijf startups 
komen in aanmerking voor deelname aan het programma. 

Bijzondere raadsvergadering: 
Jongeren en Politiek
Woensdagmiddag 31 mei 2017 begint om 16.00 uur een bijzonde-
re raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, geor-
ganiseerd door de gemeenteraad en de Jeugd- en jongerenraad. 
In het kader van het jaarlijkse project Jongeren en politiek kiest 
de gemeenteraad het beste van de ideeën die de laatste tijd voor 
dit doel zijn ontwikkeld door de groepen 7 van de Uitgeester ba-
sisscholen. De vergadering is openbaar toegankelijk en duurt tot 
circa 17.30 uur.   

Tijdens de bijzondere raadsvergadering presenteren de groepen 7 van de 
basisscholen een voor een hun idee. Deze ideeën zijn als winnaars in een 
voorronde uit de bus gekomen. De gemeenteraad kiest vervolgens het 
allerbeste idee. Dat zal worden beloond met een cheque van € 1.000,-, 
bedoeld ter uitvoering van het idee. Ook de niet-winnaars van deze eind-
ronde krijgen een blijk van waardering. De middag wordt afgesloten met 
een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd voor raadsleden, scholieren en 
bezoekers.

De raadzaal van Uitgeest staat 31 mei helemaal in het teken van bijzondere 
ideeën van leerlingen van de basisscholen (foto: gemeente Uitgeest).

Lekker buiten geweest? 
Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je 
buiten geweest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Contro-
leer dan even of je teken hebt. Heb je kinderen of honden? Ver-
geet die dan ook niet te controleren. Controleer het hele lichaam 
als je in het groen bent geweest. Kijk goed, want teken zijn bijna 
niet te zien. Maar je kunt er wel ziek van worden. 

Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet 
met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de ziek-
te van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen 
met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
• Als er een rode ring rond de beet ontstaat
• Als je binnen drie maanden griepachtige klachten, zenuwpijn of gewrichts-
 klachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
• Heeft de teek meer dan 24 uur op jouw huid gezeten? Bespreek dan met de 
 huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden in 
de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook bui-
ten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet 
doen om teken correct en snel te verwijderen. 

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op Hemelvaartsdag, don-
derdag 25 mei 2017.
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Voor kinderen en jongeren met een GGZ-zorgindicatie 

Bent u op zoek naar leuke activiteiten 
voor uw kind om de zomervakantie te 
overbruggen?  
Doe dan mee met VakantieFUN! 
 
Kinderen kunnen deelnemen aan diverse (sport)clinics, 
de uitdaging aangaan op onze opblaasbare stormbaan, 
helpen bij het bereiden van de lunch of zich creatief 
uitleven. Naast deze activiteiten is er voldoende ruimte 
en aandacht voor rust en ontspanning. 
 
Inschrijven 
VakantieFUN vindt plaats op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 25 juli t/m 17 augustus. Deelnemers 
worden in kleine groepjes ingedeeld naar leeftijd. 
Deelname aan VakantieFUN is kosteloos. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot 31 mei 2017
via: 

VakantieFUN 
Sportief & Creatief

Drie dagen per week 
van 10:00-16:00 uur
De Meent Alkmaar 
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