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Ophaaldata restafval
In week 28 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 juli.
De Koog: donderdag 9 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 10 juli. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 24 juli.

Burgemeester bij gouden 
echtpaar Blanken-Gortmaker

De vakantieperiode komt eraan. Een fijne tijd om er even tussenuit te 
gaan. Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze periode. Als veel 
mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.
Een woninginbraak kan een grote impact hebben op het gevoel van veilig-
heid. Er zijn vreemden in huis geweest, ze hebben aan iemands bezittin-
gen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. 
De aanpak van woninginbraken heeft daarom hoge prioriteit bij de poli-
tie. Als er toch wordt ingebroken, doet de politie er alles aan om de in-
braak op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spul-
len terug te geven aan de eigenaren. Na een inbraak doet de politie altijd 
een buurtonderzoek en in de meeste gevallen wordt sporenonderzoek 
gedaan. Er is een speciaal woninginbrakenteam dat inbraken onderzoekt.

Wat kunt u zelf doen?
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	Laat
 geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	klei-
 ne ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. Een inbraak duurt  
 slechts enkele minuten. 
•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een	sleu-
 telbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur zitten.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter	(geen	afwezigheidbriefjes	op	de		
 deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig bezoek,  
 laat de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus en laat gordij-
 nen openen of sluiten. 
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Licht	uw	vertrouwde	buren	in	over	uw	vakantieplannen.	Bij	glasgerinkel
	 of	gestommel	in	uw	huis	kunnen	zij	112	bellen.	Ook	kunnen	ze	uw	huis
 een bewoonde indruk geven.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.

Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/preventietips/veilig-op-vakantie/

Van A8 naar A9! 
Wat moeten we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is er op 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 al-
ternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de 
één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In de-
ze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit 
wel/niet	een	goed	idee	is.	Zo	wordt	duidelijk	gemaakt	welke	verschillende,	en	
soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 5: Heemskerk 
Dit alternatief maakt gebruik van bestaande op- en afritten van de A9, maar 
doorsnijdt	het	groene	(weide)gebied.	De	Stichting	Houd	Broekpolder	Leefbaar	
is	voorstander,	omdat	de	aansluiting	niet	vlakbij	deze	woonwijk	 is;	LTO	 is,	
vanwege	de	doorsnijding	van	weiden,	juist	niet	voor	dit	alternatief.		Op	de	
website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Snoeien? Laat uw haag 
nog even groeien
Na het grote succes van vorig jaar is de ac-
tie Vergroot de Hoop opnieuw van start ge-
gaan, nu samen met meer dan 170 gemeen-
ten.	Ook	Uitgeesters	kunnen	hun	steentje	bij-
dragen door taxussnoeisel apart te houden 
en naar de inzamelbak te brengen op de ge-
meentewerf aan de Molenwerf 27. Voor meer 
informatie en openingstijden: www.vergroot-
dehoop.nl.
Vergroot de Hoop roept iedereen op om zo-
veel mogelijk taxussnoeisel in te leveren zo-
dat er nog meer mensen geholpen kunnen 
worden in hun strijd tegen kanker. Voor iede-
re ingezamelde kuub snoeisel gaat er  
E 50,- naar een kanker-gerelateerd goed doel. 
1 kuub is goed voor 1 kuur. 
Vergroot de Hoop, verklein de kanker!
Wanneer: lever uw snoeisel in tussen nu en 
31 augustus. 
Wat: alleen de jonge scheuten van de taxus baccata. 
Rafael van der Vaart: ‘Als topsporter is het een strijd voor de winst. Maar wat 
als het een strijd is voor je leven, een gevecht tegen kanker, een oneerlijke 
strijd! Als team staan we sterk, laten we samen de strijd tegen kanker aan-
gaan.’ 

Voorkom diefstal tijdens 
uw vakantie

Burgemeester	Wendy	
Verkleij verraste op 
woensdag 24 juni, 
de dag van hun gou-
den bruiloft, de heer 
en	 mevrouw	 Blan-
ken-Gortmaker	 thuis	
in hun woning aan 
de Vrijburglaan met 
een feestboeket.
De Amsterdammers 
T.	 Blanken	 (73)	 en	
C.L.	 Blanken-Gort-
maker (71) leerden 
elkaar in 1964 ken-
nen op de Jaap Eden-
baan. De ontmoeting 
op het ijs resulteer-
de in een huwelijk. In 
Amsterdam waren ze zo klein behuisd dat de doka van de bruidegom voor 
de	komst	van	hun	eerste	dochter	moest	worden	omgebouwd	tot	babykamer.
In 1967 kwamen ze naar de Vrijburglaan, waar ze de eerste kopers werden 
van	een	woning	 in	de	piepjonge	nieuwbouwwijk	De	Koog.	De	heer	Blan-
ken	bekwaamde	zich	via	de	grafische	industrie	in	de	reclamefotografie.	Zijn	
vrouw was receptioniste bij een ingenieursbureau, werk dat ze ook na haar 
huwelijk	met	veel	plezier	bleef	doen.	In	Uitgeest	werden	de	volgende	twee	
dochters van het echtpaar geboren. Na enige omzwervingen wonen de drie 
dochters	met	hun	gezinnen	nu	allemaal	weer	 in	Uitgeest,	mooi	verspreid	
over de gemeente. Het gouden echtpaar heeft acht kleinkinderen, in leeftijd 
variërend van drie tot vierentwintig jaar. Vanwege de gouden bruiloft heeft 
het	echtpaar	Blanken	al	het	nodige	gevierd,	onder	meer	in	Toscane.	Eind	au-
gustus volgt ook nog een strandfeest in Castricum met de familie.

Voetbalicoon Rafael van der 
Vaart is ambassadeur van de 
actie Vergroot de Hoop.

Burgemeester Wendy Verkleij met het gouden echt-
paar Blanken-Gortmaker in de achtertuin aan de 
Vrijburglaan (foto: gemeente Uitgeest).




