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Ophaaldata gft-afval
In week 27 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 juni. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 juli.
De Koog: donderdag 2 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 3 juli.

Burgemeester opent 
feestweek Kornak

Veteranen van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo kregen zaterdag 
20 juni een warm onthaal van hun burgemeesters in het gemeentehuis van 
Castricum. Vooruitlopend op de landelijke Veteranendag op 27 juni werd 
hun door de drie gemeenten een gevarieerd programma voorgeschoteld. 
Dat bestond onder meer uit een parade van historische legervoertuigen, een 
lezing door John Heidema over geheime installaties in de duinen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en een gezamenlijke maaltijd. Drumband De Zwervers 
zorgde voor de passende muzikale omlijsting.
Aan de Veteranendag werd deelgenomen door circa 85 oud-strijders. Som-
migen verdienden hun sporen in de Tweede Wereldoorlog, maar er waren 
ook tal van deelnemers aan meer recente acties en vredesoperaties. Alle ve-
teranen die staan ingeschreven bij het Nationale Instituut voor Veteranen 
kregen een uitnodiging voor de dag, die in het teken stond van respect en 
waardering voor de bijzondere inzet van de veteraan.
Het was de eerste keer dat de drie gemeenten dit evenement samen orga-
niseerden. Voor de veteranen uit Uitgeest was het een première die smaak-
te naar meer. 

Burgemeester Wendy Verkleij spreekt op het podium van het schoolplein de 
leerlingen van Kornak toe. Naast haar schooldirecteur Nel de Vries (foto: 
gemeente Uitgeest).  

Hekwerk pannaveld Waldijk in onderhoud
Het hekwerk van het pannaveld naast de Kornak in Waldijk wordt tijdelijk weg-
gehaald. Dat is nodig omdat de leverancier in de fabriek herstelwerk moet uit-
voeren aan de coating. De verwachting is dat het een paar weken duurt voor-
dat het hekwerk kan worden teruggeplaatst.

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leef-
baarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goe-
de verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven 
alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In 
deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom 
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillen-
de, en soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 4: Om de golfbaan heen 
Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een provinciale weg, maar gaat 
om de golfbaan heen. De Heemskerkse Golfclub is hier blij mee, maar de be-
woners van Broekpolder vrezen een aansluiting vlakbij hun woonwijk. Op de 
website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Vermissing identiteitsbewijs 
voortaan melden bij gemeente
Inwoners van de gemeente Uitgeest hoeven voor een verloren of gestolen 
identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. Zij kun-
nen daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal 
tekenen. Daarna kan direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
worden aangevraagd.
De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een 
misdrijf -   in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere mis-
drijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen con-
troleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij ver-
moeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de poli-
tie voor nader onderzoek.

Warm onthaal voor veteranen 
drie gemeenten

Van rechts naar links de collega-burgemeesters Wendy Verkleij van Uit-
geest, Toon Mans van Castricum en Hans Romeijn van Heiloo bij het zingen 
van het Wilhelmus tijdens de lokale Veteranendag. Naast hen leden van het 
Veteranen Comité Castricum (foto: gemeente Uitgeest). 

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
C. Schimmelpennink en N.A.M. 
van Egmond

GEHUWD
F.P. Kuil en S.G.T. Heijne
J. Wiebolt en L.A. Geels

Basisschool Kornak in de Waldijk bestaat tien jaar en dat hebben de leer-
lingen, de ouders en de leerkrachten vorige week geweten. Een week lang 
werd er feestgevierd met allerlei activiteiten en ‘gewone’ lessen waren er 
niet. De leerlingen moesten daarvoor hun jaarlijkse schoolreisje laten schie-
ten, maar dat hadden ze voor zo’n bijzondere week heel graag over.
Burgemeester Wendy Verkleij gaf op maandagmorgen het startschot door 
het hijsen van de vlag met het nieuwe logo van de school. Kornak groeide in 
tien jaar van vier groepen met vijftig leerlingen naar 21 groepen met in to-
taal 540 leerlingen.




