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Ophaaldata gft-afval
In week 25 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 16 juni.
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 juni.
De Koog:  donderdag 19 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 juni.

Snoeiafval taxus: 
inzamelen tegen kanker
De gemeentewerf  in Uitgeest is van 15 juni tot 31 augustus een inza-
melpunt voor snoeiafval van de taxusplant. De taxus staat in veel tuinen 
als erfafscheiding of haag. Jonge scheuten en uitlopers vormen een be-
langrijke grondstof voor geneesmiddelen tegen kanker. De Beverwijkse 
stichting ‘De Hoop Vergroten’ zet zich door heel Nederland in voor de in-
zameling van taxussnoeisel, deze zomer ook in Uitgeest.
Geschikt voor verwerking zijn alleen de jonge, eenjarige scheuten van 
de ‘taxus baccata’. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 
30 centimeter en de takken mogen niet dikker zijn dan 0,5 centimeter. 
Uit de twijgen wordt baccatine gewonnen, dat wordt toegepast in ge-
neesmiddelen ter bestrijding van bepaalde vormen van kanker. In ons 
land worden met baccatine jaarlijks tienduizenden behandelingen uit-
gevoerd. De stichting spoort tuiniers en tuinbezitters daarom aan het 
snoeisel van de taxushaag niet verloren te laten gaan. (Snoeisel dat ver-
vuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel is helaas 
niet bruikbaar). Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl.
.

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 19 
juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot benoeming plaatsvervangend lid RAUM.
- Voorstel tot het vaststellen van de Programmajaarrekening 2013.
- Voorjaarsnota en 1e begrotingswijziging 2014.
- Voorstel tot het vaststellen van een wijziging in de APV.
- Voorstel tot het vaststellen van de wijziging tarieven legeskosten 
 gehandicaptenparkeerkaarten.
- Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2015.
- Voorstel tot instemming met de jaarstukken 2013 IJmond Werkt!
- Jaarrekening 2013, jaarverslag 2013, begroting 2015, 1e herziening 

begroting 2014 Milieudienst IJmond.
- Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor baggerwerk-

zaamheden watergangen.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het plaatsen 

van nieuwe speeltoestellen Kerkbuurt en De Waterdief.
- Verklaring van geen bedenkingen Assum 13 en 16a.
- Voorstel tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan 

Meerpad.
- Realiseren van een woning bij Hoorne 3.
- Wet Markt en Overheid.
- Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan 
 Alcohol 2014.

Duurzame informatiemarkt 
in gemeentehuis
Op donderdag 19 juni vindt van 16.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis 
van Uitgeest een informatiemarkt plaats. Op de markt krijgt u informa-
tie over diverse duurzame initiatieven binnen uw gemeente. Zoals over 
de woningisolatiesubsidie ‘Wij wonen wijzer’, de subsidie op de aanschaf 
van een e-scooter en informatie over de aanschaf van zonnepanelen. De 
markt is vrij toegankelijk voor iedereen en u kunt binnenlopen op elk ge-
wenst tijdstip.
Inwoners van de gemeente Uitgeest kunnen subsidie aanvragen voor het 
laten isoleren van de eigen woning. De subsidie kan worden ingezet voor 
vloer-, dak- en gevelisolatie en op HR++ glas. Het subsidiebedrag is gelijk 
aan 15% van uw investering. Tijdens de markt is installatieadviesbureau 
Comfort Wonen Castricum aanwezig om u te informeren over het treffen 
van isolatiemaatregelen en de subsidieregeling. Meer informatie over de 
subsidie is te lezen op www.wijwonenwijzer.nl. 

E-scooter
Naast isolatiesubsidie is er ook een subsidie beschikbaar voor inwoners 
voor de aanschaf van een e-scooter. Door een oude tweetaktscooter in te 
leveren, ontvangt u 750 euro subsidie. Tijdens de markt is bedrijf Greeny 
Bros uit Uitgeest aanwezig. Dat biedt de mogelijkheid aan een proefrit 
te maken op een e-scooter. Meer informatie over de regeling en de voor-
waarden vindt u op www.milieudienst-ijmond.nl.

Zonnepanelen
Hoewel u de aanschaf van zonnepanelen uiteindelijk terugverdient, blijft 
het een forse investering. Daarom staan de adviseurs van Route du Soleil 
voor u klaar. Route du Soleil heeft een stappenplan ontwikkeld. Een in-
stallateur van zonnepanelen is tijdens de markt aanwezig om u te infor-
meren. Kijk voor meer informatie over de aanschaf van zonnepanelen op 
www.routedusoleil.nl.  

Een struik van de taxus in volle bloei. Gaat u snoeien? Laat het snoeisel 
dan niet verloren gaan.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Mick de Jong, zoon van F.P. de Jong en L. Res
Tahnee Vader, dochter van H.P. Vader en L.C.M. Twaalfhoven

ONDERTROUW
M.A.M. Knaap en L.M.A. Hof

Gemeentegids 2014
De nieuwe gemeentegids van Uitgeest wordt deze week huis aan huis 
verspreid. Wie in de loop van volgende week geen gids heeft ontvangen 
kan er eentje komen afhalen op het gemeentehuis. Dit geldt in elk geval 
voor adressen met een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker. De gids wordt daar 
niet bezorgd.

Het handige naslagwerkje is ook door te bladeren op de website van de 
gemeente Uitgeest onder het tabblad ‘Producten en Diensten’, trefwoord 
‘Gemeentegids’.   

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl




