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Ophaaldata restafval

In week 23 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 6 juni
De Kleis en Waldijk:  woensdag 8 juni
De Koog:  donderdag 9 juni
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 10 juni

BUrgerlIjKe stanD
natUralIsatIe
robyn lynne thomas, 
lvh australië

OVerleDen
C.a.a. Dekker w/v Verduin, 88 
jaar
r.B. Kraay, 47 jaar

De Terp is vanaf de brug over de Westgeestervaart losloopgebied (foto: ge-
meente Uitgeest).

Wijziging hondenbeleid
In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de 
regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen 
van honden duidelijk te maken. In februari zijn deze gebieden tijdens 
een speciale avond in de raadzaal besproken met diverse betrokkenen, 
onder wie hondenbezitters en eigenaren van land.
Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het college besloten tot een aantal 
wijzigingen en worden er bepaalde zaken nog onderzocht. Voortaan geldt in 
heel Uitgeest een opruimplicht voor hondenpoep. Dit was de algemeen ge-
dragen mening van de bezoekers van de evaluatieavond. Het college heeft 
dan ook gehoor gegeven aan dit verzoek.
Het dijkje rondom Koog-Noord zal, ondanks verzoeken, geen losloopgebied 
worden. Honden moeten daar aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren. 
De Terp na de brug over de Westgeestervaart wordt wel losloopgebied. De 
honden mogen echter uiteraard niet de omliggende weilanden in.
Het bedrijventerrein wordt opgeheven als losloopgebied omdat honden 
daar niet veilig los kunnen lopen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
nieuwe losloopgebieden in Uitgeest. 
Vanaf heden wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe regels. Overal wordt 
de bebording nog eens kritisch bekeken en waar nodig aangepast of uitge-
breid. Dit zal in samenspraak met de hondenbezitters gebeuren. Ook wor-
den er extra afvalbakken met plastic zakjes geplaatst.

Onderzoek in Uitgeest 
door studenten
De gemeente Uitgeest is een samenwerking aangegaan met Wageningen 
University & Research centre (WUR). De gemeente wil weten hoe zij Uitgeest, 
toeristisch gezien, beter op de kaart kan zetten met zo min mogelijk mid-
delen, en wat verbeterd kan worden aan het huidige aanbod. Een groep van 
29 studenten gaat dit op verschillende wijzen onderzoeken. Deze studen-
ten volgen allemaal het vak ‘Landgebruiksplanning’. Om de vraag van de 
gemeente goed onderbouwd te beantwoorden, gaan ze onder andere door 
het veld in om diverse vraagstukken te onderzoeken op het gebied van re-
creatie en toerisme. Ook gaan ze in gesprek met ondernemers, inwoners en 
raadsleden. Dit kan betekenen dat u als inwoner ook benaderd wordt. De 
gemeente hoopt dat het project inzicht geeft in wat nodig is om het toeris-
me in Uitgeest een impuls te geven. Het onderzoek zal 8 juni starten, 1 juli 
houdt de groep een eindpresentatie.

Controleberichten nl-alert
Op maandag 6 juni wordt rond 12.00 uur door de overheid een NL-Alert 
controlebericht verzonden. Als u een controlebericht ontvangt, is uw mo-
biel juist ingesteld. Mocht u in de buurt van een noodsituatie zijn, krijgt u 
hierover informatie op uw mobiele telefoon. Indien u geen controlebericht 
ontvangt, is uw telefoon nog niet (correct) aangemeld. Dit doet u alsnog via 
www.nl-alert.nl. Het is mogelijk dat u 6 juni meerdere controleberichten ont-
vangt. De berichten worden gedurende een periode uitgezonden. Als uw te-
lefoon tijdens het uitzenden contact maakt met meerdere zendmasten kan 
het zijn dat u het bericht meerdere malen ontvangt.

65-jarig huwelijk
Het komt niet vaak voor in Uitgeest, een 65-jarig huwelijk. En ook in de 
rest van Nederland is het een redelijke zeldzaamheid, blijkt uit de brief 
die het echtpaar Dekker-Jonker ontving van de commissaris van de Ko-
ning. Tijdens het bezoek van locoburgemeester Antoine Tromp wordt uit-
gebreid besproken wat het geheim is van een huwelijk dat al zo lang stand-
houdt. ‘Vooral geven en nemen’, luidt het advies. En na de verhalen over 
hun jeugd, komt het verhaal over de kermis waar ze elkaar leerden ken-
nen. Zij, geboren en getogen Uitgeester, ving hem op na een ongelukje in 
de Cakewalk. Zo verruilde hij Beverwijk voor dit mooie dorp, waar ze el-
kaar 65 jaar geleden het ja-woord gaven. Inmiddels zijn ze 7 kinderen, 
15 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen rijker. Er komt nog regelma-
tig een verliefde blik bij kijken, en ook een bemoedigende hand op haar 
schouder of arm komt vaak voor tijdens het gesprek. Na afloop van het ge-
sprek werd het bruidspaar nog verrast met een kopie van hun originele 
huwelijksakte uit 1951.

De heer en mevrouw Dekker-Jonker met de zojuist ontvangen huwelijksakte 
uit 1951 (foto: gemeente Uitgeest).

leerlingenvervoer Uitgeest 
krijgt nieuwe vervoerders 
Het leerlingenvervoer in de Regio Alkmaar (waaronder Uitgeest) is opnieuw 
aanbesteed, omdat de contracten van de regiogemeenten met huidig ver-
voerder Connexxion per 31 juli 2016 aflopen. Alleen in gemeente Bergen 
loopt het contract nog een jaar langer door. De gemeenten hebben een re-
gionale aanbesteding gedaan waar drie vervoerders als winnaar uit de bus 
zijn gekomen: Willemsen de Koning, Noot en De Vier Gewesten Personen-
vervoer.
Willemsen de Koning gaat het vervoer doen naar scholen in de regio, voor 
het vervoer richting Amsterdam en Haarlem is Noot aangewezen en De Vier 
Gewesten Personenvervoer is verkozen voor de verre bestemmingen. Het 
zijn alle drie ervaren vervoerders die in heel Nederland uitvoering geven aan 
leerlingenvervoer. De overeenkomst gaat van start in het nieuwe schooljaar 
2016-2017. In Bergen is dat een jaar later. Op vrijdag 27 mei zijn de over-
eenkomsten met de drie vervoerders ondertekend.
De gemeenten in de Regio Alkmaar waarmee de nieuwe contracten worden 
gesloten zijn Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo.




