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Ophalen gft-afval
In week 25 wordt het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt: wijk 1, maandag 19 juni; wijk 2, dinsdag 20 juni; wijk 3, 
woensdag 21 juni; wijk 4, donderdag 22 juni; wijk 5, vrijdag 23 juni.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afvalka-
lender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Gemeenten in regio maken 
afspraken over woningbouw
Uit de laatste prognoses voor de gemeenten in de regio Alkmaar 
blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen groeit. Dit is het ge-
volg van een groeiend aantal inwoners binnen de regio, toestroom 
vanuit de regio Amsterdam en het afnemende aantal bewoners per 
woning. 

Op basis van de huidige bestemmingsplannen kan de regio voorzien in de-
ze groeiende behoefte. De woningbouw is dan geconcentreerd op enke-
le plaatsen in de regio. Gemeenten hebben nu afgesproken dat iedere ge-
meente in de regio Alkmaar nieuwe woningen kan bouwen om te voorzien 
in de behoefte aan woningen per gemeente. De gemeenten verwachten zo 
beter aan te sluiten bij de vraag. 

Gemeenten vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag, zowel 
naar aantal woningen als het soort woningen, omdat inwoners dan een ge-
wenste wooncarrière kunnen maken. De regio zet daarvoor een monitor op, 
waarbij onder andere gekeken wordt naar verhuisbewegingen, demografi-
sche prognoses en de bouw van woningen.
De regio ontwikkelt deze monitor samen met haar partners, waaronder ver-
tegenwoordigers van corporaties, aannemers, makelaars, projectontwikke-
laars en zorginstellingen. 

Met de nieuwbouw willen gemeenten aantrekkelijke woonmilieus creë-
ren, die de bestaande bebouwde omgeving versterken. De aantrekkelijk-
heid van de woonmilieus wordt onder meer bepaald door het soort wonin-
gen. De regio geeft daarbij prioriteit aan duurzame en levensloopbesten-
dige woningen, dichtbij voorzieningen zoals het openbaar vervoer, sociale 
huurwoningen (huurprijs tot € 711 per maand) en middeldure huurwonin-
gen (huurprijs € 635 - €900), en woningen die door middel van zelfbouw 
worden gerealiseerd.  

Regionaal Actie Programma wonen (RAP)
Deze afspraken hebben de gemeenten in de regio Alkmaar vastgelegd in 
het RAP 2016-2020. Dit RAP maken gemeenten in opdracht van de provin-
cie. De regio Alkmaar heeft de afspraken uit het RAP opgenomen in een 
convenant. Dit convenant is op 7 juni ondertekend door de wethouders in 
de regio Alkmaar. Het gaat dan om de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castri-
cum Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Gemeenten sturen RAP 
en convenant nu nog ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie. 
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Antoine Tromp (derde van rechts) en de overige wethouders ondertekenen het con-
venant met afspraken over woningbouw in de regio. 

Informatiebijeenkomst Meldijk: 
21 juni 2017
Bewoners van de Meldijk, een deel van de Sluisbuurt en de Lange-
buurt, ondernemers en direct belanghebbenden zijn uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 21 juni 2017. 
De bijeenkomst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) met een presentatie van plannen en verkeers-
maatregelen voor de Meldijk. Aansluitend is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. 

De bestrating van de Meldijk, een deel van de Sluisbuurt en de Langebuurt 
is aan een nieuwe onderhoudsbeurt toe. Ook moet 30 meter hoofdriool in 
de Meldijk worden vervangen, tussen de Langebuurt en het Hoorne. Deze 
onderhoudsbeurt vormt een goede aanleiding om na te denken over ver-
keersmaatregelen en eventueel te kiezen voor een andere weginrichting. 
De Meldijk is immers niet alleen onderdeel van een belangrijke fietsroute 
(naar havens, Uitgeestermeer en buitengebied), maar heeft ook te maken 
met overlast van vrachtverkeer en sluipverkeer. 

De gemeente wil een aantal ideeën voor oplossingen op 21 juni graag be-
spreken met de belanghebbenden. Ten slotte weten bewoners vaak het 
best wat de knelpunten zijn en hebben zij ook ideeën over werkbare op-
lossingen.

Klankbordgroep
Na de bijeenkomst van 21 juni maakt de gemeente een Voorlopig Ontwerp. 
Dat gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers van bewoners en an-
dere direct belanghebbenden, verenigd in een nog op te richten klankbord-
groep. Als het Voorlopig Ontwerp klaar is, krijgen alle betrokkenen hier-
over bericht en kunnen ze hierop reageren. Daarna maken we een Defini-
tief Ontwerp, dat omstreeks september 2017 wordt gepresenteerd.

Aandacht voor natuur en milieu op 
provinciegrond
De provincie Noord-Holland geeft bij de verpachting van haar eigen gronden 
voorkeur aan boeren die aantoonbaar bijdragen aan waterkwaliteit, duurzame 
landbouw en biodiversiteit. Om weidevogels de ruimte te geven mag bijvoor-
beeld pas na 15 juni gemaaid worden en voor de insecten moeten bloemrijke 
kruiden gezaaid worden rondom de akkers.

De provincie heeft in Noord-Holland ongeveer 1700 hectare agrarische grond 
in eigendom. Deze grond is nodig voor het verbreden van wegen, natuur-
ontwikkeling of de verbetering van de landbouwstructuur. Totdat de gronden 
daarvoor gebruikt kunnen worden, wordt de grond tijdelijk verpacht aan agra-
rische bedrijven.

De provincie stelt daarbij voorwaarden die duurzaamheid, biodiversiteit, wa-
terkwaliteit en natuurwaarden bevorderen. Agrarisch ondernemers die in 2018 
grond willen pachten van de provincie kunnen dat tot uiterlijk 30 juni laten we-
ten op de website www.noord-holland.nl/verpachtingen.

Raadsvergadering: donderdag 22 juni
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare raadsvergadering op don-
derdag 22 juni 2017 in de raadzaal. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
op de agenda staat de behandeling van de kadernota 2018.
Op 29 juni volgt de laatste reguliere raadsvergadering voorafgaand aan het 
zomerreces.
Voor de complete agenda: zie het raadsinformatiesysteem via de homepage 
van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl




