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Het schelpenpad langs de 
Ziendervaart (tussen Me-
lis Stokelaan en Prinses 
Beatrixlaan) draagt sinds 
kort een eigen naam. Het 
pad is vernoemd naar Piet 
Linnartz. Hij was wethou-
der Ruimtelijke Ordening 
toen het pad dit voorjaar 
werd aangelegd. Op 22 
april 2014 werd Piet Lin-
nartz opgevolgd door wet-
houder Jan Schouten. De 
naamgeving van het pad 
staat er borg voor dat Uit-
geest hem niet vergeet. Lin-
nartz (rechts) steekt hier 
Piet Wester van de gemeen-
telijke buitendienst een 
handje toe bij de montage 
van een van de twee borden 
(foto: gemeente Uitgeest)

Schelpenpad voortaan 
‘Piet Linnartzpad’

Ophaaldata restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: vrijdag 13 juni (gewijzigde da-
tum!). De Kleis en Waldijk: woensdag 11 juni.
De Koog: donderdag 12 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 13 juni.

Verordening elektrische 
scooters vastgesteld
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 21 mei 2014 de Subsidieveror-
dening elektrische scooters/brommers IJmond 2014 vastgesteld. Deze 
verordening maakt het mogelijk voor particulieren onder bepaalde voor-
waarden subsidie aan te vragen voor het inruilen van de oude brommer/
scooter én aanschaf van een nieuwe elektrische scooter.
Een aanvraagformulier is vanaf 6 juni te downloaden via de site www.mi-
lieudienst-ijmond.nl of via de deelnemende detailhandelaar. 
De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en ligt gedu-
rende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of be-
roep worden ingediend.
De stukken liggen tot 17 juli 2014 ter inzage bij de publieksbalie van 
de gemeente Uitgeest van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur en ’s woensdags van 13.30 tot 16.00 uur en bij de Milieu-
dienst IJmond op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.

Inloopmiddag woningisolatie 
in gemeentehuis
Donderdag 19 juni is er een informatiemiddag over woningisolatie in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Inwoners van Uitgeest kunnen hier tussen 16.30 en 
19.30 uur op elk gewenst moment binnenlopen met vragen over dak-, vloer- 
en gevelisolatie en over de beschikbare subsidiemogelijkheden (tot maximaal 
€ 1.500,-). Medewerkers van de Milieudienst IJmond,  van de gemeente en 
een installateur beantwoorden de vragen en demonstreren materialen.  
Door duurzame maatregelen te treffen voor uw woning, bespaart u jaarlijks al 
snel een paar tientjes op uw energierekening. Maar even belangrijk, u belast 
het milieu minder en verbetert het comfort van uw woning. Vooral isolatie-
maatregelen zijn erg rendabel. Binnen enkele jaren is uw investering terugver-
diend. Zeker nu. De gemeente Uitgeest biedt u voor isolatiemaatregelen een 
aanzienlijke subsidie aan. Die kan oplopen tot wel € 1.500,-. Uitgeest hoopt 
zo samen met u de gemeente nog energiezuiniger te maken.

‘Wij wonen wijzer’
De campagne ‘Wij wonen wijzer’ is een initiatief van de gemeente Uitgeest in 
samenwerking met Milieudienst IJmond en de provincie Noord-Holland. Al-
leen particuliere woningeigenaren komen in aanmerking voor de isolatiesub-
sidie. De regeling is van kracht voor dak-, vloer- en gevelisolatie, inclusief 
HR++ glas. Het subsidiebedrag is gelijk aan 15% van de investering. De mini-
male investering is € 1.500 (subsidie:  € 225,-). De maximaal te ontvangen 
subsidie is € 1.500,- (benodigde investering: € 10.000,-).
Er kan tot 30 november 2016 subsidie worden aangevraagd, of tot het mo-
ment dat het voor Uitgeest beschikbare subsidiebedrag van € 27.187 is op-
gebruikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie in 
2014 al eerder isolatiemaatregelen in zijn particuliere woning heeft getroffen, 
kan ook nog met terugwerkende kracht subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen?
Bent u geïnteresseerd? Vraag uw subsidie aan via www.wijwonenwijzer.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie over dak-, vloer-, en gevelisolatie en HR++ 
glas. Om u een idee te geven wat u kunt besparen is er op de website een re-
kenvoorbeeld terug te vinden. Ook vindt u een stappenplan dat u helpt bij het 
aanvragen van de subsidie en vindt u de voorwaarden van de actie.

Frisse zomerexpositie 
in gemeentehuis
Kitty Meijering exposeert een geheel nieuwe serie van haar schilderijen 
in het gemeentehuis van Uitgeest. De frisse zomerexpositie is te zien tot 
en met 3 juli en is  ook te bezichtigen tijdens de kunstroute van Uitgeest, 
in het weekend van 21 en 22 juni.
Kitty’s danseressen en vrouwfiguren stralen passie en vrijheidsdrang uit. 
Vaart is voor haar belangrijk. ‘Beweging maakt een schilderij boeiend,’ 
zegt ze er zelf van. 
De verstilde vrouwfi-
guren laten een wat 
meer ingetogen ex-
pressie zien, al zor-
gen de snelle penseel-
streken voor een span-
nend contrast.
Drie doeken op de ex-
positie zijn afgewerkt 
met een epoxylaag. 
Een techniek die niet 
vaak wordt toegepast 
op schilderijen en die 
een luxe en moderne 
uitstraling geeft.
Voor meer informatie: 
www.kittymeijering.nl

Baggerwerk op komst
Donderdag 5 juni 2014 wordt gestart met het uitbaggeren van waterlo-
pen in de  wijken Waldijk en De Kleis. Het baggeren wordt in opdracht 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd door 
de firma Zwart Infracare uit Wervershoof.
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen hier en daar 
enige (verkeers)overlast veroorzaken. De gemeente vraagt daarvoor uw 
begrip. 

Een vrouwfiguur van 
schilderes Kitty Meije-
ring.
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