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Ophalen gft-afval
In week 23 wordt het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt: wijk 1, vrijdag 9 juni; wijk 2, dinsdag 6 juni; wijk 3, woens-
dag 7 juni; wijk 4, donderdag 8 juni; wijk 5, vrijdag 9 juni.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afvalka-
lender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

160 verkeersdiploma’s uitgereikt
Wethouder Anke de Vink-
Hartog heeft op donder-
dag 18 mei 2017 per-
soonlijk circa 160 ver-
keersdiploma’s uitge-
reikt aan leerlingen van 
verschillende basisscho-
len van Uitgeest op het 
plein voor het gemeente-
huis. 

De leerlingen kregen van haar 
tevens een klein presentje: 
een hanglampje op batterijen 
in verschillende kleuren. Daar-
naast kregen ze een flesje fris-
drank. 
 
Dick Kortekaas, Anja Rasch en Leonoor Koning namen als vrijwilliger voor het 
twintigste jaar de coördinatie van het verkeersexamen en de diploma-uitrei-
king voor hun rekening. Dit jaar deden ze dat voor de laatste keer. Er zijn in-
middels vier gegadigden die alle voorbereidingen gaan doen.

Project ‘Fit & Vitaal 60+’ 
gestart in Uitgeest
De zestig al (ruim) ge-
passeerd en nog lekker 
fit en vitaal door het le-
ven gaan? Dat kan nu 
in Uitgeest! Op initi-
atief van wethouder 
Vink-Hartog ging on-
langs het nieuwe pro-
ject ‘Fit & Vitaal 60+’ 
van start. De organisa-
tie van dit project is in 
handen van Buurtsport-
coach Astrid van Baar 
van Alkmaar Sport. 

Voorafgaand aan het project vond op 10 mei de jaarlijkse gratis Fit-test 
plaats. Op deze test kwamen 16 geïnteresseerden af, die allen grondig 
werden getest op hun fitheid. 13 deelnemers hebben zich vervolgens in-
geschreven voor het project ‘Fit & Vitaal 60+’. ‘Fit & Vitaal 60+’ bestaat 
uit twee lessen per week, gedurende acht weken. Een les duurt een uur. 
Het lesaanbod is zeer gevarieerd. Zo is er een samenwerkingsverband 
aangegaan met Fysiotherapie Uitgeest, dat eenmaal per week een les ver-
zorgt. De andere lessen worden bij verschillende sportverenigingen in 
Uitgeest gehouden. Zo start MHC Uitgeest met (walking) hockey. Natuur-
lijk is er na het sporten tijd voor een gezellig kopje koffie. Na acht weken 
vindt er een eindtest plaats en wordt er gekeken of de deelnemers ook 
daadwerkelijk fitter geworden zijn!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar Astrid van Baar, telefoonnum-
mer 06-52306786. 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN
W.J. Schaap, w/v Heijmans, 87 jaar
M.M. Weijers, e/v Lommers, 88 jaar
C.G. Terra, w/v A. Rodenburg, 96 jaar

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
N. Verdonk en S. Hamerpagt

GEHUWD
R.F. Hellingh en E. Nieuweboer

GEBOREN
Romée Aaryn Ronja, dochter van M.A.M. van Velzen en J. van 
Oostveen, Jasmijn Yindee Elsten, dochter van R.J.A. Elsten en 
C. SlatmanJanou Julia Kager, dochter van E.A.M. Bruggeling en 
J. Kager

Wethouder Anke de Vink-Hartog (tweede van 
links) bezocht de eerste les.

Gemeentehuis en werf gesloten
Het gemeentehuis en de gemeentewerf (afvalbrengstation) zijn gesloten op 
maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag).

€ 160 miljoen extra subsidie voor 
duurzaamheidsmaatregelen 
Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie be-
schikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde om-
geving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als onderne-
mers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, 
zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pellet-
kachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home dis-
plays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor 
subsidie via andere regelingen.  

Dit is onder andere bepaald in het convenant dat 23 mei 2017 is gete-
kend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer 
Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. 
Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van 
het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die 
besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 
huishoudens. Meer informatie over het convenant en het energieakkoord 
vindt u op de site www.rijksoverheid.nl 

Meer informatie
Heeft u vragen over subsidieregelingen met betrekking tot duurzaam-
heidsmaatregelen? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam 
Bouwloket voor gratis informatie en onafhankelijk advies. Doe de subsi-
diecheck via www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen en u krijgt 
alle nodige informatie toegestuurd. 

Gratis en onafhankelijk
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket wordt door Uitgeest ingezet om 
bewoners van A tot Z verder te helpen bij het verduurzamen van de wo-
ning. U kunt er terecht voor al uw vragen over: duurzaam (ver)bouwen, 
energie besparen, energie opwekken, subsidieregelingen en betrouwba-
re uitvoerende bedrijven. Ga voor meer informatie naar de website: www.
duurzaambouwloket.nl of stel uw vraag aan een adviseur, door te mailen 
(info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).

Wethouder Anke de Vink reikt op een plein 
vol leerlingen de verkeersdiploma’s uit 
(foto: Etienne Heemskerk).

Bijzondere raadsvergadering: 
geen pannenkoeken
Woensdagmiddag 31 mei 2017 begint om 16.00 uur een bijzondere raads-
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis, georganiseerd 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 idee-
en die de laatste tijd voor dit doel zijn ontwikkeld door de groepen 7 van de 
Uitgeester basisscholen. De vergadering is openbaar toegankelijk en duurt 
tot circa 17.30 uur. In tegenstelling tot eerdere berichten is de afsluitende 
pannekoekenmaaltijd alleen bedoeld voor raadsleden en scholieren. Vanwe-
ge de zeer grote belangstelling zijn bezoekers van harte welkom bij de ver-
gadering, maar kunnen zij niet mee blijven eten. Onze excuses voor de mo-
gelijke verwarring.




