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Ophaaldata gft-afval
In week 26 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 23 juni. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 25 juni.
De Koog:  donderdag 26 juni.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 27 juni. 

Sollicitatietermijn 
burgemeester afgesloten
De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland heeft de 
sollicitatietermijn voor een nieuwe burgemeester in Uitgeest afgesloten. 
Er hebben 27 personen gesolliciteerd naar de burgemeesterspost: vijf-
tien mannelijke kandidaten en twaalf vrouwelijke.
Zestien van de kandidaten hebben een fulltime functie in het openbaar 
(lokaal) bestuur en één persoon combineert zo’n functie met een ande-
re hoofdfunctie.
Onderverdeeld naar politieke richting zijn er tien kandidaten met een 
VVD-achtergrond, zes zijn van de PvdA, vier van het CDA, twee van D66, 
één van de ChristenUnie en één van een lokale partij. Drie hebben er 
geen politieke richting (of deze is niet bekend).

Wegenonderhoud De Koog van start
Als onderdeel van het groot wegenonderhoud start de gemeente binnenkort 
in de wijk De Koog met onderhoud aan wegen en trottoirs. De trottoirs wor-
den grotendeels opnieuw betegeld en wegen worden opgeknapt. Ook wordt 
het straatmeubilair nagekeken. Waar nodig zullen paaltjes, verkeersborden 
e.d. worden opgeknapt.
Aannemer Wijcker Infra zal de werkzaamheden uitvoeren. De gemeente 
heeft omwonenden per brief laten weten dat het onvermijdelijk is dat zij (eni-
ge) hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente vraagt 
daarvoor begrip en zal uiteraard moeite doen om de overlast te beperken. 
Inwoners bij wie vanuit de tuin groen overhangt boven trottoir of rijweg 
wordt verzocht om dit zelf alvast te verwijderen. Met name de werkzaamhe-
den aan de trottoirs kunnen door een overdaad aan groen worden gehinderd.

Subsidie voor elektrische scooters
In de regio IJmond wordt door gemeenten hard gewerkt om de 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Daartoe stelden de 
vier gemeenten samen met de provincie Noord-Holland een maat-
regelenpakket op. Eén van de maatregelen is subsidie op de aan-
schaf van elektrisch aangedreven scooters, ofwel e-scooters.

De subsidie (maximaal € 750,- per scooter) is bestemd voor kopers van 
een e-scooter die daarbij hun oude tweetakt brommer of scooter inruilen. 
De in te ruilen tweetakt scooter of brommer moet van vóór 1 januari 2007 
zijn en nog steeds rijwaardig. Inruil heeft dan een gunstig effect op de ver-
betering van de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid. Voorwaar-
de is dat de brommer of scooter tenminste een jaar in het bezit is van 
de subsidieaanvrager. De subsidieregeling geldt niet voor e-scooters die 
werden aangeschaft vóór de inwerkingtreding van de regeling.
Komt u in aanmerking voor de subsidie en wilt u deze aanvragen? Ga 
dan naar het  stappenplan op de website www.milieudienst-ijmond.nl 
(via de knop: subsidie e-scooter). De subsidie wordt verstrekt op volg-
orde van aanvraag. Het beschikbare subsidiebedrag voor de vier IJmond-
gemeenten samen bedraagt € 70.000,-. Zorg dus dat uw aanvraag op 
tijd is ingediend, om teleurstelling te voorkomen.
Meer informatie over de e-scooters is te krijgen tijdens de inloopmiddag 
over duurzaam wonen in het gemeentehuis van Uitgeest op donderdag 
19 juni tussen 16.30 en 19.30 uur.

Gemeentegids Uitgeest 2014 is uit!
De nieuwe gemeentegids van Uitgeest is vorige week huis aan 
huis verspreid. Wie  nog geen gids heeft ontvangen kan er een 
komen afhalen op het gemeentehuis. Dit geldt in elk geval voor 
adressen met een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker. De gids is 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’.

Het omslag van de nieuwe gemeentegids.

Extra commissievergadering op 19 juni
Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdagavond 19 juni 
2014 is er in de raadzaal een gezamenlijke commissievergadering. De 
bijeenkomst begint om 18.30 uur met de bespreking van het Rapport 
toekomstvisie Zwembad De Zien. Hierna komt de bespreking aan bod 
van de Programmajaarrekening 2013. Het derde en laatste punt van be-
spreking is het Coalitieprogramma 2014-2018.
De bijeenkomst is openbaar.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Floris Johannes Duijn, zoon van A.J.H. Duijn en I. Beentjes
Susan van Kessel, dochter van J. van Loon en B. van Kessel

UITGESCHREVEN
A.C. Becerra Anaya, per 12-05-2014
De adresgegevens worden als volgt gewijzigd:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl




