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Ophaaldata gft-afval

In week 23 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 13 juni
De Kleis en Waldijk:  woensdag 15 juni
De Koog:  donderdag 16 juni
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 17 juni

BUrgerlIjKe stanD

natUralIsatIe
sinds dinsdag 31 mei is ze officieel 
Uitgeester, robyn lynne thomas  
uit australië. Onder toeziend oog  
van burgemeester Wendy Verkleij  
en haar jongste zoon ondertekende  
ze de ‘Verklaring van Verbondenheid’ 
(foto: gemeente Uitgeest).

geBOren
roxy Velthuizen, dochter van 
roos Breeuwer en Dylan Velthuizen

VOOrgenOMen HUWelIjK
r. reijinga en M. garcia trinidad

getrOUWD
t. Pool en M. eversteijn
r. tijs en M.C.M Zwart
j.H. Bos en D.j. Hijlarides

OVerleDen
l.t. van der eng, w/v Van egmond, 87 jaar
n. Winter, 80 jaar

Helpende handen gezocht
Dinsdag 28 juni is de 6e editie van Beusvloer IJmond Noord. Klussen zijn er 
genoeg. Er worden echter nog ondernemers gezocht om zich aan te melden 
om aan de vraag van de maatschappelijke organisaties te voldoen. Denk bij-
voorbeeld aan medewerkers van een accountantskantoor die een speeltuin 
opknappen. Ook wordt gezocht naar mensen met twee rechterhanden, naar 
klusmaterialen, beschikbare ruimtes en mensen met bijvoorbeeld juridische 
kennis. Uiteraard staat er iets tegenover: de tegenprestaties zijn onder ande-
re reclames, personeelsfeestjes, een tv-reportage, enzovoorts. 
Op www.beursvloerijmondnoord.nl staat een actueel overzicht van vraag en 
aanbod. Ook is hier alle relevante informatie over de Beursvloer terug te vin-
den en kan men zich aanmelden. Tevens staat hier een lijst met aanmeldin-
gen gepubliceerd die wekelijks vernieuwd wordt.

Overhangend groen
Uitgeest is een zeer groen dorp, waar wij als gemeente erg trots op zijn. 
Naast de gemeentebomen, de struiken en de bosschages zijn ook vele par-
ticuliere tuinen gevuld met bomen, struiken en hagen. Het komt echter ge-
regeld voor dat het groen in deze tuinen uitgroeit tot over gemeentegrond. 
Dit zorgt op sommige plekken voor overlast voor onder meer fietsers en 
voetgangers. Het ontneemt zicht bij kruispunten en kan voor onveilige si-
tuaties zorgen doordat bijvoorbeeld voetgangers uit moeten wijken naar de 
openbare weg. 
Hierbij het verzoek om kritisch naar uw eigen tuin te kijken, indien deze aan 
gemeentegrond grenst. Staan er bijvoorbeeld struiken die door of over de 
schutting groeien, of die het zicht op een verkeersbord belemmeren? Snoei 
deze dan. Vanuit de gemeente zal er met enige regelmaat controle uitge-
voerd worden op overhangend groen. Mochten er onveilige of hinderlijke si-
tuaties geconstateerd worden, worden de bewoners hierop aangesproken.

Commissievergaderingen
Volgende week zijn er drie openbare commissievergaderingen. Ze vinden 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.
Commissie samenlevingszaken (maandag 13 juni)
Op de agenda staat onder meer een bespreking van het Jaarverslag 2015 
van de Jeugd- en Jongerenraad.
Commissie grondgebiedzaken (dinsdag 14 juni)
De commissie krijgt een presentatie van het nieuwe Verkeersplan en wordt 
ook gevraagd te adviseren over een bijbehorend voorstel. Het plan regelt 
zaken die uiteenlopen van het parkeerdruk tot toegankelijkheid voor rol-
stoelgebruikers. Ook op de agenda staat het Groenbeleidsplan 2016-2025. 
Dat behandelt het beheer van de (groene) openbare ruimte in de gemeente.
Commissie algemene Zaken en Financiën (donderdag 16 juni)
Naast een presentatie over de criminaliteitscijfers in Uitgeest wordt een on-
derzoek besproken naar de mogelijkheid om camera’s te gebruiken in het 
stationsgebied. 

Bomenkap in verband met zwam
Vorige week is met spoed een tweetal bomen omgezaagd. Beide bomen wa-
ren aangetast door zwammen. Bij de kastanjeboom aan de Irenelaan, ter 
hoogte van nummer 77, zaten de zwammen in de kruin van de boom. De 
sorbus (ook bekend als lijsterbes) aan de Wethouder Kromstraat 16 had de 
zwammen onderaan op de stam staan. Als er zwammen op een boomstam 
groeien, is het mogelijk dat de boomstam van binnen is aangetast en daar-
door zwakker is. Er wordt in dat geval dan ook geen risico genomen. Tevens 
bestaat de kans dat andere bomen in de omgeving aangetast worden. Daar-
om is ervoor gekozen de bomen direct te kappen.

Het ontbijt op Koningsdag in de hal van het gemeentehuis, wat speciaal 
voor gedecoreerden werd georganiseerd, was een groot succes (foto: ge-
meente Uitgeest).

Koninklijke onderscheiding 
aanvragen
Kent u een Uitgeester die in aanmerking zou kunnen komen voor een  
Koninklijke Onderscheiding? Iemand die zich op vrijwillige basis jarenlang 
heeft ingezet voor een vereniging, stichting of maatschappelijk doel? De  
gemeente Uitgeest stelt het vele werk dat vrijwilligers in ons dorp verrichten 
– en dat het cement van de samenleving vormt – zeer op prijs.
U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding bij 
de managementassistente van de gemeente Uitgeest, bereikbaar via het al-
gemene telefoonnummer 0251-361111 of via de mail op bestuursonder-
steuning@uitgeest.nl. De persoon die voorgedragen wordt, moet inwoner 
zijn van Uitgeest. De uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding kan op 
zijn vroegst vijf maanden na het indienen van alle gegevens plaatsvinden. 
Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag 2017 dient de voordracht  
vóór 1 oktober van dit jaar binnen te zijn.
Overigens is de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding niet aan Ko-
ningsdag gebonden, maar kan in overleg ook een andere datum en gelegen-
heid worden gekozen.




