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Ophaaldata restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 8 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 10 juni.
De Koog: donderdag 11 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 12 juni. 
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 26 juni.

Informatieavonden herinrichting 
provinciale weg (N203)
De provinciale weg N203 tussen Castricum en Uitgeest krijgt groot 
onderhoud. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats aan de aan-
grenzende Zeeweg (N513). Dit wordt gedaan om de doorstroming, 
veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De N203 
wordt daarvoor afgesloten van 16 september tot 12 oktober 2015. 

De afsluiting en omleidingsroutes zorgen voor langere rijtijden en meer 
drukte op de omleidingswegen. Provincie Noord-Holland organiseert samen 
met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo informatiebijeenkomsten 
om bewoners en ondernemers te informeren over de werkzaamheden. Be-
langstellenden zijn van harte welkom op deze avonden.

Informatieavonden 
Tijdens de informatieavonden zijn deskundigen van de provincie aanwezig 
om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de werkzaamheden, 
de omleidingen en de gevolgen voor de omgeving. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De informatieavonden hebben een gebiedsgerichte in-
steek en vinden plaats op de volgende data en locaties:

-  Uitgeest/ Akersloot: woensdag 17 juni 2015, 19.00 - 21.00 uur, Bob’s 
 Party Centrum, Westerwerf 1 in Uitgeest. Vrije inloop.
-  Castricum: maandag 8 juni (voor ondernemers) en woensdag 10 juni 
 2015 (voor bewoners), 19.00 - 21.00 uur, gemeentehuis Castricum, 
 Raadhuisplein 1 in Castricum. Om 19.30 uur start een presentatie.
-  Heiloo/ Limmen: maandag 15 juni 2015, 19.00 - 21.00 uur, hotel Fletcher, 
 Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Om 19.30 uur start een presentatie.

Meer informatie 
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). Actu-
ele informatie over de werkzaamheden en omleidingskaarten zijn te vinden 
op www.infoN203.nl 

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaar-
heids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door 
het gebrek aan een goede verbinding tussen deze twee snelwegen.

In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbete-
ren van de verbinding. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor 
de ander helemaal niet wenselijk. In een serie artikelen vertellen voor- en 
tegenstanders per alternatief waarom dit wel of niet een goed idee is. Zo 
wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, be-
langen er spelen.

Alternatief 3: Golfbaanalternatief 
Het Golfbaanalternatief loopt van de A8 rechtdoor naar de A9 en is feitelijk 
de kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijks-
waterstaat. De Heemskerkse Golfclub is tegen. Op de website www.verbin-
dinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte anima-
tiefilm.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Keet Snijder, dochter van I. 
Snijder en J. Hollenberg
Sem Hoogland, zoon van 

S. Hoogland en M. Verduin

GEHUWD
N. Stapelkamp en N.P.M. van 
Schie

Afvalzakken voor plastic in gemeentehuis
Verzamelzakken voor plastic verpakkingsafval kunnen heel eenvoudig op 
het gemeentehuis worden opgehaald. Bezoekers kunnen ze meenemen uit 
een handige zuil in de voorhal van het gemeentehuis, direct na de buitenste 
schuifdeuren, aan de rechterkant.
Online bestellen kan natuurlijk ook: www.zakkenvoorplastic.nl
De verzamelzakken worden in heel Uitgeest opgehaald door GP Groot op de 
vierde vrijdag van de maand.

Commissievergaderingen
De commissie Samenlevingszaken vergadert op maandag 8 juni 2015 en de 
commissie Samenlevingszaken op dinsdag 9 juni. De commissie Algemene 
Zaken en Financiën vergadert op donderdag 11 juni. De vergaderingen zijn 
alle openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en be-
ginnen om 20.00 uur.
De agenda’s zijn in te zien via de homepage van de website van de ge-
meente Uitgeest (www.uitgeest.nl) onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

 

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen 
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in de 
regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeente ver-
zoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te wach-
ten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinne-
ringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maan-
den nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet 
daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschul-
digd. Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen 
halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

De zuil met de verzamelzakken in de hal van het gemeentehuis aan de Mid-
delweg (foto: gemeente Uitgeest).




