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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.350 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

27 mei 2015

Ophaaldata restafval
In week 23 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 1 juni. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 3 juni.
De Koog:  donderdag 4 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 5 juni. 

Colleges besluiten tot ambtelijke 
fusie en vragen groen licht bij raden
De stap naar het besluit voor één ambtelijke werkorganisatie voor 
de vier gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo komt 
steeds dichterbij. Begin april namen de colleges een voorgenomen 
besluit om de gemeenteraden te vragen een officiële ambtelijke sa-
menwerking te starten. Hierna werd het bedrijfsplan eerst ter raad-
pleging aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) gestuurd. De 
BOR heeft een positief advies gegeven. Daarop hebben de colleges 
vorige week hun besluit definitief gemaakt.

Nu is het aan de vier gemeenteraden. Zij beslissen op 24 juni of ze groen 
licht geven aan de colleges voor het aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling. De werkorganisatie moet op 1 januari 2017 van start gaan.
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo onderzoeken sinds een 
kleine twee jaar de mogelijkheden van samenwerking. Uitgangspunten daar-
bij zijn telkens het behouden en versterken van de kwaliteit, verminderen 
van de kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten. Bovendien is het be-
langrijk dat elke gemeente zijn eigen ‘kleur’ behoudt. 
Het bedrijfsplan geeft inzicht in hoe de nieuwe fusieorganisatie eruit zou 
kunnen zien. Het plan geeft verder aan hoe die organisatie (huidig aantal 
fte is 705; 846 medewerkers) kan worden ingericht, zodat die per 1 janua-
ri 2017 vol in bedrijf kan zijn. Er vallen geen gedwongen ontslagen. Vanaf 
2017 wordt wel gebruikgemaakt van natuurlijk verloop om structurele be-
sparingen te bereiken.  

Elke gemeente een eigen balie 
De colleges leggen de lat hoog als het gaat om de kwaliteit van de dienst-
verlening. De dienstverlening blijft dichtbij de inwoners, instellingen, orga-
nisaties en bedrijven. Het streven is om het beter te doen in kwaliteit, kwets-
baarheid en kosten. Colleges streven naar een optimaal gebruik van (digita-
le) technieken, onder meer om 24/7 met de omgeving in contact te staan. 
Elke gemeente houdt ook eigen een publieksbalie, waar bijvoorbeeld reisdo-
cumenten en rijbewijzen kunnen worden afgehaald.

Rode Kruis lanceert project 
‘Sleutel van de buren’
Hoe verlaten mensen met een beperking of ouderen hun huis wan-
neer zich een calamiteit voordoet? Afspraken maken met de buren 
over het snel inroepen van hulp en waarschuwen van contactperso-
nen kan levensreddend zijn. Hetzelfde geldt voor het uitwisselen 
van sleutels en telefoonnummers. Het Rode Kruis lanceert daarom 
ook in Uitgeest het project ‘Sleutel van de buren’. 

Bijvoorbeeld bij een woningbrand is het voor iedereen zaak om zo spoedig 
mogelijk de woning te verlaten. Mensen met een beperking of ouderen moe-
ten daarvoor kunnen vertrouwen op de behulpzaamheid van gezonde part-
ners of buren.
Hebt u een buurman of buurvrouw met een beperking? Hebt u al eens met 
hem of haar gesproken over de hulp die u eventueel kunt bieden in een 
noodsituatie? Het Rode Kruis stimuleert buren om het daarover met elkaar te 
hebben en heeft een aantal gouden tips voor de ‘uitgankelijkheid’, oftewel: 
hoe kom ik veilig mijn huis uit:

- Maak kennis met uw (nieuwe) buren
- Vraag uw buurman/vrouw met een beper-

king welke hulp nodig is bij een calamiteit
- Maak afspraken over het inroepen van uw 

hulp
- Zorg dat u het telefoonnummer van de  

buren en van hun familie hebt
- Wissel sleutels uit en maak afspraken over 

het gebruik
- Bewaar de sleutel op een vaste plaats, waar 

ook medebewoners die weten te vinden
- Weet in welke ruimte de buurman/vrouw 

zich overdag of ’s nachts bevindt

Deze sleutelhanger in een verpakking met 
gouden tips voor de veiligheid van onze bu-
ren is aan te vragen bij mw. B. Nelis van het 
Rode Kruis Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
K. Butter en J.J. Verduin

18-jarigen maken positieve keuze 
orgaandonatie
Achttien worden is een mijlpaal. 
En wie meerderjarig is, kan steeds 
meer eigen keuzes maken. Eén daar-
van is beslissen wat er na het over-
lijden met je organen gebeurt.  
Bij het Donorregister kwamen de afge-
lopen weken 37.481 nieuwe registraties 
binnen van jongeren uit 1996. Van de 
1996-ers in de gemeente Uitgeest heeft 
29,9 procent zich al aangemeld in het 
Donorregister. 

Bijna acht op de tien Nederlandse 18-jarigen 
(78,7%) zegt ‘Ja’ tegen orgaandonatie. In Uit-
geest is dit percentage 81,8, zo blijkt uit cij-
fers van het Donorregister en de Nederlandse 
Transplantatie Stichting. De binnengekomen registraties volgden op de brief 
van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vier 
weken geleden bij ruim 180.000 jongeren op de mat viel. Wie de keuze nog 
niet heeft vastgelegd in het Donorregister heeft op vrijdag 22 mei een her-
inneringsbrief ontvangen.

Meer donoren = kortere wachttijden = minder doden
Dat nieuwe donorregistraties hard nodig zijn weet Shirley Man (21) als geen 
ander. Zij wacht al ruim anderhalf jaar op een donorhart: ‘Wie ‘Ja’ zegt tegen 
orgaandonatie kan levens redden, dat is toch geweldig? ‘Hakuna Matata’ is 
en blijft mijn levensmotto, ook nu ik op de wachtlijst sta en het er qua ener-
gie even niet inzit. Het helpt me om vol te houden tot er een hart voor mij 
beschikbaar is. Ik wil graag dat mensen zich realiseren dat een ‘Ja’ van hen 
een nieuw leven voor een ander kan betekenen. Hoe meer donoren, hoe kor-
ter de wachttijd, hoe minder doden. Daarom hoop ik dat alle 1996-ers die de 
herinneringsbrief ontvangen zich gaan registreren.’ 

Donor: Ja of Nee
Uw gemeente zet zich actief in om het aantal registraties in het Donorregis-
ter te verhogen. In het gemeentehuis kunt u een donorformulier ophalen. 
Of meld u eenvoudig aan op www.jaofnee.nl met uw DigiD. Meer informatie 
over orgaan- en weefseldonatie vindt u op www.transplantatiestichting.nl.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering in de 
raadzaal op donderdag 28 mei 2015. De vergadering begint om 20.00 
uur en de complete agenda is in te zien via de homepage van de ge-
meentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.




