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Burgemeester Van Eijk feliciteert Abdirisak als eerste met zijn Nederlan-
derschap (foto: gemeente Uitgeest).  

Nieuwe Nederlander uit Somalië
Abdirisak Hassan is sinds 19 mei 2014 officieel Nederlander. Tegenover 
burgemeester Theo van Eijk legde hij als sluitstuk van een lange proce-
dure de belofte af waarmee hij zich trouw aan de Nederlandse grond-
wet verklaarde.
De nu 21-jarige Nederlander kwam zeven jaar geleden met zijn moeder 
en een broer als vluchteling uit Somalië. Sinds vijf jaar woont hij in Uit-
geest. Aan het Nova College volgt hij een opleiding inkoop en verkoop 
van mode. In de weekenden werkt hij als kledingverkoper in de Bever-
wijkse Bazaar.
Om Nederlander te kunnen worden moest Abdirisak een inburgeringcur-
sus doorlopen en volgde hij bijlessen Nederlands. Zo is hij de eerste van 
het gezin Hassan die het Nederlanderschap verwerft.

Ophaaldata gft-afval
In week 23 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 juni.
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 juni.
De Koog: donderdag 5 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 juni.

Vergadering Commissie 
Samenlevingszaken
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 2 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
agendapunten:

- Bespreking Jaarstukken 2013 IJmond Werkt!
- Bespreking BUCH-nota ‘Integrale Toegang Sociaal Domein’.

Raadslid geïnstalleerd
Mevrouw J.J.M. (Annemiek) van de Vliet is in de raadsvergadering van 
woensdag 21 mei 2014 geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. Zij 
neemt de plek in van Wil Spaanderman, die op 22 april werd beëdigd tot 
wethouder. Annemiek van de Vliet was eerder al raadslid vanaf 2012 tot 
de raadsverkiezingen van maart 2014. Op de foto het moment waarop 
zij tegenover burgemeester Theo van Eijk de eed aflegt.

Expositie Piet Brandjes geopend 
door Wil Spaanderman
Locoburgemeester Wil Spaanderman heeft zaterdag 24 mei in galerie Lan-
gebuurt 19 onder grote publieke belangstelling een overzichtstentoonstel-
ling geopend van het werk van de in 2011 overleden kunstschilder Piet 
Brandjes. 
In zijn openingsspeech ging Wil Spaanderman niet alleen in op de vruch-
ten van het ruim veertig jaar omspannende oeuvre van de schilder Brand-
jes. Ook de gevarieerde creativiteit van zijn nageslacht liet hij de revue pas-
seren en hij sprak een wens uit voor de kunstzinnige toekomst van het mo-
numentale pand ‘huize Brandjes’.
Uit handen van Brandjes’ kleinzoon Pieter Veldstra ontving de locoburge-
meester het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Piet Brandjes - Schil-
der van het licht’.
Voor meer informatie: www.langebuurt19.nl.

Locoburgemeester Wil Spaanderman tijdens zijn openingsspeech voor de 
expositie van het werk van Piet Brandjes (foto: gemeente Uitgeest).

Raadslid Annemiek van de Vliet bij het afleggen van de eed (foto: ge-
meente Uitgeest)

Vergadering Commissie 
Grondgebiedzaken
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdag 3 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende agen-
dapunten:

- Voorstel inzake Jaarrekening en Jaarverslag 2013, begroting 2015 en 
de eerste herziening begroting 2014 Milieudienst IJmond.
- Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Meerpad.
- Voorstel om een Verklaring van geen bezwaar af te geven voor Assum 
13 en 16a.
- Voorstel inzake de aanvraag omgevingsvergunning woning Lagendijk 
21-31.
- Voorstel inzake het realiseren van een woning bij Hoorne 3.
- Voorstel inzake herinrichting speelterreinen Kerkbuurt, De Wilgen en 
De Waterdief.



Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GEHUWD
N. de Kruis en S.C. Kerkhoff

ONDERTROUW
A.T.C. Verduin en M.M.J. 
Brandjes

Coalitieprogramma: 
‘Uitgeest in transitie’
Het Coalitieprogramma 2014-2018 heeft als ondertitel meegekregen: 
‘Uitgeest in transitie’. Op 10 april 2014 kwamen Progressief Uitgeest 
(PU), CDA en D66 overeen samen een college te vormen. In de raads-
vergadering van 22 april werden als wethouders beëdigd Jan Schouten 
(PU), Wil Spaanderman (CDA) en Antoine Tromp (D66).  
De portefeuilleverdeling van de wethouders werd als volgt: Jan Schou-
ten, Ruimtelijke Ordening en Milieu; Wil Spaanderman Financiën, Sport, 
Recreatie en Facilitaire Zaken; Antoine Tromp, Sociaal Domein. (Voor 
meer details: www.uitgeest.nl, tabblad Bestuur & Politiek, College). 
Het nieuwe coalitieprogramma geeft de hoofdlijnen weer van het beleid 
van de coalitie voor de komende vier jaar. Volgens de coalitie kan dat 
worden gekenschetst als ‘Groen, Sociaal en Duurzaam’. Het coalitiepro-
gramma is te vinden op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl on-
der: Bestuur & Politiek, Gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders werken op basis van het coalitieprogram-
ma een collegeprogramma uit waarin het beleid meer in detail wordt 
vastgelegd.

Vergadering Commissie 
Algemene Zaken en Financiën
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdag 5 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende agendapunten:

-  Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2014 en de eerste 
 begrotingswijziging.
-  Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota begroting 2015.
-  Voorstel tot het aanwijzen van economische activiteiten die 
 plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde 
 lid, van de Mededingingswet.
-  Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.
-  Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan 
 Alcohol 2014.
-  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor baggerwerk-
 zaamheden.
-  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het plaatsen 
 van nieuwe speeltoestellen Kerkbuurt en Waterdiefje.
-  Herziening tarieven gehandicaptenparkeerkaarten.

Vergadering Jeugd- en 
Jongerenraad
De Jeugd- en Jongerenraad houdt een openbare vergadering op maan-
dag 2 juni in de kantine van het gemeentehuis. De vergadering begint 
om 19.30 uur en op de agenda staan onder meer de volgende agenda-
punten:

- Speeltuintjes
- Jeugdmonitor
- Jongeren en politiek
- Nieuwe projecten

Bericht van Werkgroep
zwembad De Zien
Er komen inmiddels heel wat digitale en papieren reacties binnen op de 
oproep van onze werkgroep, waarvoor hartelijk dank. De reacties gaan 
zowel over aanmelding als vrijwilliger als over andere manieren om het 
zwembad in de toekomst te gaan ondersteunen. 
Wij wachten alle reacties af tot 1 juni aanstaande. Daarna zullen wij ie-
dereen individueel beantwoorden en waar mogelijk concrete afspraken 
maken.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep zwembad De Zien.

GEMEENTEHUiS 
GESlOTEN
Het gemeentehuis van Uit-

geest is gesloten op donder-

dag 29 mei (Hemelvaarts-

dag) en vrijdag 30 mei.

Gevonden: jack
Gevonden: een zwart Adidas jack met grijze voering en gouden stre-
pen. Inclusief sleutel in de zak. De eigenaar kan contact opnemen met 
de gemeente via tel. 140251.

WK Voetbal en brandveiligheid
De brandweer vraagt het publiek om alert te zijn op brandveiligheid van 
oranjeversieringen. In de komende weken gaat u wellicht thuis met fami-
lie, buren, vrienden of bekenden kijken naar de voetbalwedstrijden van 
het Nederlands Elftal op tv. En dat doet u misschien in een gezellig ver-
sierde woonomgeving. De brandweer vraagt u goed na te denken voordat 
u versieringen aanschaft en aanbrengt. 
Als u samen met buren de straat versiert, houd dan rekening met de be-
reikbaarheid voor brandweer en ambulance. Zorg dat versieringen boven 
de openbare weg hoger hangen dan 4,2 meter en houd de straat vrij over 
een breedte van minstens 3,5 meter. 
Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpak-
king. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aan-
brengt. Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes 
en andere apparaten die warm kunnen worden. Ook van de tv. 
Niet alle vlaggetjes die in de handel zijn hebben de juiste brandvertra-
gende kwaliteit. Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, kunt 
u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Kijk op de website www.
brandweerkennemerland.nl voor meer informatie, ook over vluchtroutes 
en blusmiddelen.
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Koninklijke Onderscheiding
Uitgeester Adri Nielen (73) werd op dinsdag 20 mei 2014 in Heemskerk 
verrast met een Koninklijke Onderscheiding. De Heemskerkse burge-
meester Mieke Baltus speldde hem het lintje op dat hem Lid maakt in 
de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking vond plaats in Heemskerk tijdens de jaarvergadering van 
de Harddraverijvereniging Heemskerk. Na dertien jaar legde Adri Nie-
len (zoon van de in 1977 overleden burgemeester van Heemskerk) het 
voorzitterschap van de vereniging neer. Hij was 33 jaar actief binnen de 
paardensport in Heemskerk.  




