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Ophalen restafval
In week 24 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 12 juni; wijk 2, dinsdag 13 juni; wijk 3, woensdag 14 ju-
ni; wijk 4, donderdag 15 juni; wijk 5, vrijdag 16 juni.

Uitgeest in 2016 veiliger dan in 2015
Onlangs zijn de cijfers van de AD misdaadmeter weer naar buiten gebracht. 
Uitgeest is van plek 100 gedaald naar positie 231. Dit goede resultaat is on-
der andere bereikt door een grote daling in het aantal woninginbraken en in-
braken in schuren. Daarnaast is ook het aantal incidenten van zakkenrollen en 
autodiefstallen afgenomen. 
De gemeente Uitgeest doet er alles aan om, in samenwerking met de politie en 
overige partners, in 2017 weer zo’n resultaat te behalen. 

Basisschool Kornak mag 
beste idee uitvoeren
Groep 7B van basisschool Kornak is woensdagmiddag 31 mei 2017 
door de gemeenteraad van Uitgeest tijdens de eindronde van het 
project ‘Jongeren en politiek’ beloond met een cheque van € 1.000.  
Dat geld moet worden besteed aan uitvoering van het idee ‘Oprui-
men onder schooltijd’. De raad koos het winnende idee na een pre-
sentatie door vijf groepen 7 van drie Uitgeester basisscholen. Dat 
gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadzaal. 
Het project ‘Jongeren en politiek’ is een initiatief van de gemeente-
raad en de Jeugd- en jongerenraad.

De groepen 7 van de Uitgeester basisscholen presenteerden om beur-
ten mondeling hun voorstellen ter verbetering of verfraaiing van Uit-
geest aan burgemeester Wendy Verkleij en de leden van de raad. Hun 
presentaties ondersteunden ze met zelfgemaakte posters, kostenbe-
grotingen en soms zelfs videofilmpjes. De gemeenteraad wees na on-
derling beraad het plan van groep 7B van Kornak aan als het beste. 

De winnende school en ook de niet-winnaars van deze eindronde kregen 
als aandenken een prijsbekertje met het wapen van de gemeente. De mid-
dag werd afgesloten met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd voor 
de deelnemende scholieren en de raadsleden.

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
Mw. T.M. van Tunen, 87 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij omringd door (vanaf links) Daan Braakman, Tijl Stuif-
bergen, Jens Zuyderduin, Maud Sminia en Marit Mulder (foto: gemeente Uitgeest).

Regionale Veteranendag 
in aantocht: 17 juni
Op zaterdag 17 juni is het weer zover. Dan eren de gemeenten Uit-
geest en Castricum hun lokale veteranen met een feestelijke ont-
vangst. Deze regionale Veteranendag is bedoeld om kennis te ma-
ken en bij te praten met mensen die dezelfde ervaringen delen. 
Naast de onderlinge kennismaking staat de dag natuurlijk in het 
teken van waardering voor het bijzondere werk van de veteraan.

Het Veteranencomité bestaande uit Marcel Jansen en Hans Walrave heeft 
samen met de gemeenten een interessant en aantrekkelijk programma 
klaarstaan. Een stoet historische legervoertuigen trekt op zaterdagoch-
tend door de twee gemeenten. De colonne eindigt zijn rit bij het gemeen-
tehuis van Castricum. Daar worden de veteranen ontvangen door burge-
meester Mans en collega-burgemeester Verkleij van Uitgeest. Dan is het 
woord aan Ton de Groot voor zijn lezing ‘Het verhaal achter het monu-
ment’. De ochtend wordt afgesloten met de traditionele rijstmaaltijd, de 
‘blauwe hap’. 

De vlag mag uit
De gemeenten Uitgeest en Castricum zouden het zeer waarderen indien 
de inwoners op 17 juni de Nederlandse vlag uithangen. De tentoonstel-
ling van oude legervoertuigen is voor iedereen te bezichtigen (in Uitgeest 
bij het gemeentehuis van 08.50 tot 09.00 uur; in Castricum bij hotel Het 
Oude Raadhuis van 10.00 tot 10.40 uur en bij het gemeentehuis van 
11.30 tot 14.30 uur). De bijeenkomst zelf is uitsluitend bedoeld voor ve-
teranen. De veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut 
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Vierde werksessie 
beeldkwaliteitsplan
Woensdag 7 juni 2017 komen de deelnemers aan de werksessies voor 
het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het Centrumgebied voor 
de vierde keer bijeen. Het doel is om hiermee de werksessies af te ron-
den en een eindrapportage te kunnen opstellen van de gewenste beeld-
kwaliteit.

De verslagen van de vorige drie werksessies zijn – evenals het overige 
nieuws over de herinrichting van het centrum en het participatietraject – 
te vinden op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl) on-
der het tabblad Wijk & Wonen en dan: Centrum.

Lekker buiten geweest? 
Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je buiten ge-
weest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Controleer dan even of je te-
ken hebt. Heb je kinderen of honden? Vergeet die dan ook niet te controle-
ren. Controleer het hele lichaam als je in het groen bent geweest. Kijk goed, 
want teken zijn bijna niet te zien. Maar je kunt er wel ziek van worden. 
 
Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn be-
smet met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo 
de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te be-
handelen met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
•	 Als	er	een	rode	ring	rond	de	beet	ontstaat
•	 Als	je	binnen	drie	maanden	griepachtige	klachten,	zenuwpijn	of	ge-
 wrichtsklachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
•	 Heeft	de	teek	meer	dan	24	uur	op	jouw	huid	gezeten?	Bespreek	dan	met
 de huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden 
in de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook 
buiten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je 
moet doen om teken correct en snel te verwijderen. 
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