
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
Gemeentehuis vrijdag dicht
Het gemeentehuis is vrijdag 27 juni gesloten voor publiek 
vanwege een personeelsdag.

I n f o b u l l e t i n
25 juni 2014

Nieuwe Nederlander
De in Irak geboren Uitgeester 
Adil Rafa Rasul Al-Araji werd 
donderdag 19 juni genatura-
liseerd tot Nederlander. Hij 
legde tegenover burgemees-
ter Theo van Eijk de belofte 
af waarmee hij zich trouw aan 
de Nederlandse grondwet ver-
klaarde.

De heer Al-Araji krijgt de feli-
citaties van burgemeester Theo 
van Eijk (foto: gemeente Uit-
geest).

Start werkzaamheden 
aanleg rotonde Geesterweg/A9
Maandag 16 juni is gestart met de aanleg van de rotonde in 
Akersloot die de kruising van de Geesterweg en de op- en af-
rit A9 gaat vervangen. Tijdens de werkzaamheden is enige ver-
keersoverlast onvermijdelijk. Voor het verkeer van en naar de 
A9 wordt een tijdelijke op- en afrit aangelegd. Voor de construc-
tie daarvan is het noodzakelijk om de bestaande op- en afrit af 
te sluiten in de nacht van 17 op 18 juni. Voor het verwijderen 
van de tijdelijke voorziening is er ook een afsluiting in de nacht 
van 3 op 4 juli.

Het deel van de Geesterweg waar gewerkt wordt, is eveneens een aan-
tal avonden en nachten van 20.00 tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. 
Het gaat om de nachten van 17 op 18 juni, 30 juni op 1 juli, 1 op 2 juli, 
2 op 3 juli (reserve) en 3 op 4 juli. Het verkeer wordt omgeleid via Klein 
Dorregeest. Hotel Van der Valk blijft gewoon  bereikbaar.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Plantinga, 
uitvoerder van aannemer KWS Infra B.V. (wplantinga@kws.nl) of de heer 
F. Schönig, projectleider Gemeente Castricum (telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met donderdag op 0251 - 661142).

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl

College benoemt 
interim-gemeentesecretaris
Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben besloten om 
met ingang van maandag 23 juni Peter Schouten te benoemen tot 
interim-gemeentesecretaris. 

De benoeming geldt in principe voor 
één jaar. De omstreeks januari aan- 
tredende nieuwe burgemeester van 
Uitgeest heeft dan een half jaar de tijd 
om met de secretaris te werken aan 
de verdere vormgeving van de BUCH- 
samenwerking.

Peter Schouten (55) nam begin april 
de externe taken over van secretaris 
Trudy van den Broek, die met gezond-
heidsproblemen kampt. Schouten was 
in zijn lange ambtelijke loopbaan on-
der meer gemeentesecretaris in Graft-
De Rijp, Wieringermeer en Schermer.

Peter Schouten, nieuwe gemeente- 
secretaris van Uitgeest.

Openbare inloopavonden 
verbinding A8-A9 
Een betere verbinding tussen de A8 bij Westzaan en de A9 ter hoogte van 
Beverwijk/Heemskerk, dat is het doel van de provincie Noord-Holland, 
de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk en Velsen. De komende tijd worden de nodige stappen 
gezet om in 2016 een voorkeurstracé te kunnen presenteren voor de 
verbinding A8-A9.  Op 1 juli en 3 juli zijn er openbare inloopavonden. 
Belangstellenden zijn van harte welkom in de raadzaal van de gemeen-
te Heemskerk op het Maerten van Heemskerckplein in Heemskerk op 1 
juli a.s. op elk gewenst moment tussen 17.00 en 20.00 uur. Op 3 juli is 
er eenzelfde bijeenkomst, dit keer in het Wapen van Assendelft, Dorps-
straat 533 te Assendelft, eveneens van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Waarom een verbinding A8-A9?
De A8 houdt abrupt op ter hoogte van Assendelft. Door het ontbreken 
van een rechtstreekse verbinding tussen de A8 en de A9 raken de pro-
vinciale wegen N203 en N246 overbelast. Bij filevorming of calamitei-
ten op de omringende snelwegen is er geen goed alternatief. Een direc-
te aansluiting van de A8 op de A9 is de oplossing. Dat betekent voor de 
bewoners en het bedrijfsleven van Velsen, vooral die van Velsen-Noord, 
dat zij bestemmingen in Zaanstad sneller kunnen bereiken. De verbin-
ding is daarom een van de maatregelen, die is opgenomen is in de mo-
biliteitsvisie van de IJmond.

Voor meer informatie: 
www.verbindinga8-a9.nl en A8-A9@noord-holland.nl

Ophaaldata gft-afval
In week 27 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 30 juni.
De Kleis en Waldijk:  woensdag 2 juli.
De Koog:  donderdag 3 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 4 juli.

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

Burgerlijke stand
GEBOREN
Niels de Boer, zoon van P.R. de Boer en Y. Boellaard
Luca Benjamin van Vlaanderen, zoon van E.D.P. van Vlaanderen en
E.J.W.E. van Coezand

ONDERTROUW
S.F.J. Koehorst en A.M. van Riessen
M.J. Wessels en I.P. Laanbroek




