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Ophaaldata restafval

In week 23 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 20 juni 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 22 juni 
De Koog:  donderdag 23 juni 
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 24 juni

Vrijdag 24 juni wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

Toevoeging Koninklijke Onderscheiding
Een kleine toevoeging op het stuk over het aanvragen van een Konink-
lijke Onderscheiding op de gemeentepagina van 8 juni: de voordracht 
dient vóór 1 augustus ingediend te worden bij de gemeente. Vanuit de 
gemeente wordt de voordracht onderzocht,  en dient hij voor 1 oktober 
verzonden te zijn naar de commissaris van de Koning

Commissie Bezwaarschriften
De commissie Bezwaarschriften houdt maandag 20 juni ’s avonds om 
19.30 uur een openbare vergadering in de raadzaal. Op de agenda staat 
het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het 
fort bij Krommeniedijk.

Subsidie kerktorens 
en molens vastgesteld
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 26 mei de sub-
sidieverordening monumentale molens en monumentale kerktorens Uit-
geest 2016 vastgesteld. Hierdoor is er voor een viertal molens en de 
twee kerktorens in Uitgeest een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag 
is bestemd voor bijvoorbeeld het vervangen van voegen, het (gedeelte-
lijk) renoveren van de (rieten) dakbedekking, restauratie van kozijnen, 
enzovoorts.
De molens waarvoor de subsidie geldt zijn De Kat, De Dog, De Tweede 
Broekermolen en de Dorregeestermolen. De subsidieverordening en an-
dere besluiten die tijdens de raadsvergadering zijn genomen, zijn terug 
te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

De Kat, een van de molens die aankomend jaar subsidie ontvangt van de 
gemeente (foto: gemeente Uitgeest).

Chemo van uw taxus-snoeisel
Elk jaar vindt de actie ‘Vergroot de Hoop’ plaats. Deze actie vraagt inwo-
ners van onder andere Uitgeest om snoeiafval van de taxus niet in de 
groene rolemmer te gooien, maar in te leveren bij de gemeentewerf aan 
de Molenwerf 27. Er staat een speciale inzamelbak van 15 juni tot 31 au-
gustus, welke na de actie overgebracht wordt naar de HVC.
Het betreft een landelijke actie, uit taxus wordt namelijk een belangrijke 
grondstof voor chemokuren gewonnen. Uit 1 kuub snoeiafval wordt 1 
chemokuur gehaald. Het gaat wel alleen om de jonge scheuten. Om pre-
cies te weten hoe u uw taxushaag snoeit en de scheuten opvangt en in-
levert, kijkt u op www.vergrootdehoop.nl. Hier is ook te lezen hoe suc-
cesvol de actie de afgelopen jaren is geweest.

Lopend voor De Pauw, wethouder Antoine Tromp in gesprek met Vro-
ni Kleverlaan, de nieuwe ad-interim directeur van basisschool De Molen-
hoek (foto: gemeente Uitgeest).

Werkbezoek basisschool De Rijp
Om inspiratie op te doen hoe een nieuw, modern Integraal Kind Centrum 
(IKC) eruit kan zien, is een deel van het college en de raad op werkbe-
zoek geweest in De Rijp, bij De Pauw. De Pauw is opgeleverd in januari 
2016 en huisvest twee basisscholen, een Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG), Bibliotheek Kennemerland, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 
en buitenschoolse opvang. Oorspronkelijk komt het verzoek om bij een 
IKC te kijken van de fracties van de PvdA en CDA. 

Naar aanleiding van dat verzoek heeft wethouder Elly Konijn (gemeen-
te Alkmaar) de gemeente Uitgeest uitgenodigd bij het nieuwe IKC in De 
Rijp. De plannen om in Uitgeest tot een zelfde soort centrum te komen 
liggen er al langer, wethouder Antoine Tromp is in gesprek met stichting 
Tabijn en drie basisscholen om tot deze constructie over te gaan. Op ba-
sis daarvan zijn de drie medezeggenschapsraden van de Molenhoek, de 
Binnenmeer en de Vrijburg meegegaan naar De Rijp.

Uitgeest en Castricum 
vieren samen Veteranendag
De gemeenten Uitgeest en Castricum vieren op zaterdag 18 juni samen Ve-
teranendag. Wat begint met een optocht van historische legervoertuigen 
door de straten van Castricum, mondt uit in een ontvangst door de bei-
de burgemeesters in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum. De 
dag staat in het teken van respect en waardering voor de bijzondere inzet 
van de veteraan. Door uw vlag uit te steken geeft u blijk van waardering 
aan de veteranen voor hun bijzondere inzet.
Na de intocht van historische legerwagens en motoren, onder begeleiding 
van muziekvereniging Emergo, stellen de voertuigen zich op bij het ge-
meentehuis, aan de zijde van de C.F. Smeetslaan. Daar verzamelen de vete-
ranen uit de twee gemeenten zich voor een gezellige bijeenkomst. De ve-
teranen worden in het gemeentehuis van Castricum welkom geheten door 
de burgemeesters Verkleij (Uitgeest) en Mans (Castricum). 
Tijdens de bijeenkomst geeft hoogleraar professor kolonel Vermetten 
(hoofd Medisch Militair Onderzoek) een lezing over de mentale gevolgen 
van werken in oorlogsgebieden. De veteranen sluiten af met de traditio-
nele ‘blauwe hap’. De historische legervoertuigen worden gedurende de 
dag tentoongesteld bij het Hotel het Oude Raadhuis en het gemeentehuis.
Veteranen die staan ingeschreven bij het nationale instituut voor vetera-
nen hebben een uitnodiging ontvangen.
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