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Ophaaldata restafval
In week 27 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 4 juli 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 6 juli 
De Koog:  donderdag 7 juli 
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 8 juli

De enthousiaste groep partners van Holland boven Amsterdam staat 
klaar om op pad te gaan (foto: Stephan Klazinga).

Holland boven Amsterdam
Vanaf begin april is de marketingorganisatie ‘Holland boven Amsterdam’ 
actief. Deze organisatie is tot stand gekomen door samenwerking tus-
sen de provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord 
en ondernemers. Het doel van ‘Holland boven Amsterdam’ is om het ge-
bied op toeristisch vlak als één geheel op de kaart te zetten.
De eerste grote stappen zijn gezet en donderdag 23 juni trok een gele 
bus met partners van Holland boven Amsterdam langs drie locaties om 
deze samenwerking te promoten bij ondernemers. Op de locaties bena-
drukten de regiowethouders dat Holland boven Amsterdam vooral gaat 
over samenwerken. ‘Uit cijfers van het NBTC* blijkt dat het inkomend 
toerisme alleen maar groeit. Dit biedt een enorme economische kans 
voor het gebied Holland boven Amsterdam, als we gezamenlijk promo-
tie voeren.’
Samen met de ondernemers vierden zij de zomer in Holland boven Am-
sterdam. Er werd onder andere gestopt bij IJgenweis in Bovenkarspel, 
bij SKEEF aan het Strand van Luna in Heerhugowaard en Landal Beach 
Resort Ooghduyne in Julianadorp aan Zee. Via onder andere de geprin-
te media, radio en televisie en online worden niet alleen de eigen in-
woners, maar ook de internationale bezoekers bereikt. Inmiddels heeft 
‘Holland boven Amsterdam’ een regiokrant en een accommodatiegids 
uitgebracht, zijn er buitenreclames en zijn er in samenwerking met het 
NBTC een kust- en fietscampagnes van start gegaan.
De website www.hollandbovenamsterdam.com groeit elke dag en biedt 
op dit moment al een leuke kijk op de toeristische trekpleister die Hol-
land boven Amsterdam is!

*Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Laatste raadsvergadering
Donderdag 30 juni is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. 
Op de agenda staan onder andere de vaststelling van het verkeersplan, 
het groenbeleidsplan en de omgevingsvisie. De volledige agenda is te 
zien op de website via het Raadsinformatiesysteem. De openbare verga-
dering is in de raadzaal en start om 20.00 uur.

Burendag
Elk jaar organiseert het Oranjefonds ‘Burendag’ in Nederland. De nationale 
viering is zaterdag 24 september. Voor het aanmelden van een gezamen-
lijke activiteit, plan of idee kijkt u op www.burendag.nl. Het is namelijk  
mogelijk om tot € 450,- te ontvangen voor de uitvoering hiervan, indien 
u Burendag op 23, 24 of 25 september viert. Geef u op via de site en 
maak er, samen met uw buren, een mooie dag van!

  

Kermis in Uitgeest
Van 2 tot en met 6 juli is het weer zover: dan staat de jaarlijkse kermis 
rond de Prinses Irenelaan en de Castricummerweg. Er is voor elk wat wils. 
Voor de spanningzoeker staan de Autoscooter , de Eclipse en de Wipp 
klaar. Voor de mensen die het liever iets rustiger houden, zijn de draai-
molen, de Lucky Duck en de Kamelenrace wellicht een optie. De kermis 
start zaterdag om 15.00 uur en sluit om 01.00 uur. De dagen daarna is 
de kermis elke dag geopend van 14.00 tot 0.00 uur. Maandag- en dins-
dagmiddag zijn traditiegetrouw de familiedagen. Op woensdag om 23.00 
uur wordt de kermis feestelijk afgesloten met vuurwerk vanaf de ijsbaan.

Afzettingen
Voor de kermis worden enkele wegen afgezet. Het gaat om de Castricum-
merweg, de Middelweg, de Langebuurt de Burgemeester van Nienesstraat 
en een deel van de Prinses Irenelaan. Er zijn omleidingsroutes ingesteld 
welke met borden worden aangegeven. De wegopbrekingen op de Lan-
gebuurt en Dr. Brugmanstraat worden tijdelijk aangepast, hierdoor wordt 
er tijdens de kermis minder hinder van ondervonden. Ook  zijn de werk-
zaamheden op een deel van de Prinses Irenelaan uitgesteld ten behoeve 
van de kermis.

Woonwijk De Kuil
In de wijk De Kuil zijn 14 nieuwe woningen gebouwd. Nu de laatste wo-
ning zo goed als klaar is, wordt het tijd om de buurt woonklaar te ma-
ken. Maandag 4 juli start aannemer Wijcker Infra BV met deze werkzaam-
heden. Deze werkzaamheden bestaan uit het opknappen van de straat en 
het aanbrengen van parkeervakken, groenvoorzieningen en het plaatsen 
van nieuwe lichtmasten.
De werkzaamheden starten in de doodlopende straatjes van De Kuil, de-
ze duren ongeveer twee weken. Daarna vervolgt de aannemer de werk-
zaamheden bij de nieuw gebouwde woningen in De Kuil. De  verwachting 
is dat alle werkzaamheden eind september zijn afgerond.

Enkele van de nieuwe woningen van De Kuil (foto: gemeente Uitgeest).

BUrgerLIjKe stAnD
getrOUWD 
F.W.j. van rijn en D. Bekker 

A.C.A. Knaap en e.C.e. Formanoy 
L.B. van Olst en t.L. Lamme 

naturalisatie
Sinds 22 juni zijn mevrouw J.H. Ducro-
toy (Frankrijk) en mevrouw S. Goossen 
Rusňáková (Slowakije) officieel Nederlan-
ders. Burgemeester Wendy Verkleij verras-
te ze, na ondertekening van de Verklaring 
van Verbondenheid, beiden met een mooie 
bos bloemen (foto: gemeente Uitgeest).




