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Ophaaldata gft-afval
In week 25 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 15 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 17 juni.
De Koog: donderdag 18 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 19 juni. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 26 juni.

Burgemeester bezoekt diamanten 
echtpaar Bleker-Scholte
Ze wonen nog maar drie maanden in Uitgeest, maar maakten nu al 
kennis met burgemeester Wendy Verkleij. Daar was dan ook een heel 
goede reden voor, want op 3 juni 2015 waren de heer en mevrouw 
Bleker-Scholte 60 jaar getrouwd. Omdat ze die dag een feestelijk 
uitje hadden met familie verraste de burgemeester het diamanten 
echtpaar een dag later met een feestboeket, thuis aan de Middelweg. 

De heer H. Bleker (87) en mevrouw G. Bleker-Scholte (84) traden in 1955 in 
het huwelijk in Groningen. Hij werkte daar voor uitgeverij Noordhoff en zijn 
bruid was kapster. Voor de ruimere carrièremogelijkheden kwamen ze over 
naar de Zaanstreek, waar de heer Bleker exportmanager werd bij Honig. Een 
baan waar hij veel voor moest reizen, maar die hij met plezier volhield tot 
zijn pensionering. Het diamanten echtpaar heeft een zoon en een dochter en 
vijf kleinkinderen. Kort geleden verhuisden ze van Westzaan naar een appar-
tement in Uitgeest, met hun dochter  op loopafstand. ‘We hebben een heerlijk 
huis. Alle voorzieningen zijn dichtbij en we kunnen hier weer zelf  de bood-
schappen doen. De mensen zijn zo aardig; onbekenden groeten je gewoon 
op straat. Als we dat allemaal hadden geweten hadden we deze stap eerder 
genomen.’ Afgelopen zaterdag is het diamanten huwelijksfeest met kinde-
ren, kleinkinderen en aanhang gevierd in een plaatselijk Italiaans restaurant. 

Uitgeest bruisender?
Met de succesvol verlopen Open Watersportdag in april en het Internationale 
Cor Groenewegen Toernooi afgelopen Pinksterweekeinde is het seizoen van 
de grote evenementen weer in volle gang. De 33e Wielerronde van Uitgeest 
wordt op 21 juni de volgende publiekstrekker, vanaf 4 juli is er de jaarlijk-
se kermis en de Huttenweek staat gepland voor 10 tot en met 14 augustus.
Aan zulke publieksevenementen ging en gaat heel wat voorbereiding vooraf. 
De gemeente wenst de organisatoren van ‘de grote vijf’ alle succes en hoopt 
van harte dat zij ook in 2016 weer van de partij zullen zijn om Uitgeest op 
de kaart te zetten. Dat geldt uiteraard ook voor de organisatie van alle ande-
re evenementen, van groot tot klein.
Burgemeester Wendy Verkleij benadrukt dat zij bijzonder positief staat tegen-
over evenementen in de gemeente. ‘Activiteiten die worden georganiseerd 
voor en door onze inwoners zijn altijd welkom en op zijn plaats in onze ge-
meente. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld rond 
Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Natuurlijk moet alles wèl 
worden getoetst op veiligheid en openbare orde. Wij moeten met zijn allen 
– organisatoren en gemeente – aan een aantal eisen voldoen. Maar dat be-
tekent niet dat Uitgeest wat mij betreft niet nog een stukje bruisender kan.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Lieke Meijer, dochter van 
P. Meijer en A.M. Rietveld

Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Kent u een Uitgeester die in aanmerking zou kunnen komen voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding? Iemand die zich op vrijwillige basis jarenlang 
heeft ingezet voor een vereniging, instelling of maatschappelijk doel? De ge-
meente 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 
mw. M. Heemskerk, tel. (0251) 361199, e-mail: bestuursondersteuning@uit-
geest.nl. De voorgedragen persoon moet een inwoner zijn van de gemeente 
Uitgeest. De uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding door de burge-
meester kan op zijn vroegst vijf maanden na het indienen van alle gegevens 
plaatsvinden. Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag 2016 dient 
de voordracht dus 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.

Scooterrijbewijs bij autorijbewijs
Wie een autorijbewijs haalt heeft daarmee automatisch een rijbewijs voor 
het besturen van een scooter. De medewerkers van de Publieksbalie in het 
gemeentehuis krijgen regelmatig te maken met klanten die denken dat dit 
niet het geval is en dat ze eventueel beide rijbewijzen moeten halen. Dat 
gerucht is niet juist. Volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is 
er ook geen wetswijziging in de maak die verandering in deze situatie gaat 
brengen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen theorie-examen doen. Vanaf 16,5 
jaar is het mogelijk om autorijlessen volgen en vanaf 17 jaar mag men prak-
tijkexamen afleggen. Wie daarvoor slaagt mag dus al autorijden vanaf 17 
jaar. Tot de 18e verjaardag moet er wel een coach naast de jonge bestuurder 
zitten (bijvoorbeeld vader of moeder). Die hebben daarvoor een begeleiders-
pas nodig. Scooter rijden kan direct na het behalen van een autorijbewijs.
Voor meer informatie: www.cbr.nl

 

Waldijk: 
ideeën voor voorzieningen welkom 
De gemeente Uitgeest heeft op donderdag 4 juni een bewoners-
avond gehouden in basisschool Kornak. Doel van de bijeenkomst 
was om met de wijkbewoners een open gesprek te voeren over de 
wensen  wat betreft  voorzieningen zoals speelvoorzieningen en za-
ken in de openbare ruimte van de Waldijk.

De gemeente heeft in het projectbudget € 30.000,- gereserveerd voor 
(speel)voorzieningen en het college wil graag van de bewoners weten hoe 
dit besteed moet worden. Tijdens de bewonersavond zijn diverse ideeën ge-
opperd over speelvoorzieningen en een steiger. Het verslag van de bijeen-
komst van 4 juni verschijnt binnenkort op de website. Wie nog ideeën heeft 
voor (speel)voorzieningen kan deze tot 1 juli a.s. per mail bij de gemeen-
te indienen via het adres gemeentebestuur@uitgeest.nl. De voorstellen wor-
den dan in de loop van de zomer op de website van de gemeente geplaatst. 
In september krijgen de bewoners van de Waldijk een uitnodiging voor een 
vervolgbijeenkomst om de ideeën verder te bespreken en keuzes te maken.

De heer en mevrouw Bleker-Scholte met burgemeester Wendy Verkleij voor 
hun woning (foto: gemeente Uitgeest).

ONDERTROUW
R.J. Jansen en A.D.M. Koopman 

AANGIFTE GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
K. Schelvis en S.C.M. Winter

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 15 juni 2015 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf 11 juni 2015 ter inzage bij de balie van de afdeling Publieks-
zaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de 
vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u contact opne-
men met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.




