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Mooie dag voor 
sportend Uitgeest 
Burgemeester Wendy Verkleij en Hol-
landSport-directeur Vincent Thijssen 
hebben woensdag 28 juni drie over-
eenkomsten getekend. Per 1 augus-
tus neemt HollandSport het beheer, 
onderhoud en de exploitatie over van 
de accommodaties van voetbalvereni-

ging FC Uitgeest, hockeyvereniging MHCU en korfbalvereniging Storm-
vogels. Voor de gemeente betekent dat: minder uitvoering, minder ad-
ministratie en tien jaar lang BTW-voordeel. De verenigingen doen alleen 
nog klein dagelijks onderhoud. De gemeente Uitgeest financiert verder 
de aanleg van een kunstgrasveld voor de MHCU (eind augustus klaar), 
en de aanleg van een tweede kunstgrasveld, gezamenlijk te gebruiken 
door de hockey- en de korfbalvereniging (zomer 2017 klaar) – foto: ge-
meente Uitgeest. 

Uw ervaring met Wmo en Jeugdhulp
De gemeente Uitgeest houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen 
van cliënten met hun Wmo-voorziening. Ook jongeren (en hun ouders) 
die in 2015 een vorm van jeugdhulp kregen vanuit de Jeugdwet krijgen 
een uitnodiging voor het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem in de aanko-
mende weken. Indien u gebruik maakt van een Wmo-voorziening of een 
vorm van Jeugdhulp hebt u waarschijnlijk eind juni een brief en vragen-
lijst ontvangen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult en vóór 
19 juli aan ons terugstuurt. De vragenlijst is ook online in te vullen, in 
de brief staat aangegeven hoe dit werkt.
Het is voor ons van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewer-
ken aan dit onderzoek. De resultaten zijn belangrijk voor ons én voor u. 
Op basis van de resultaten kunnen wij ons beleid en de dienstverlening 
afstemmen op de behoeften. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact 
op met het Sociaal Team op tel. 14 0251.

Opening expositie gemeentehuis
Vanaf woensdag 6 juli start een nieuwe expositie in het gemeentehuis 
van Uitgeest: voor een periode van zes weken zijn de werken van Mieke 
Chantrel te bewonderen. De Nederlandse Mieke heeft een atelier in Berg-
schenhoek en is ook vaak in Spanje te vinden, wat grote invloed heeft 
op de uitstraling van haar werk. Ze heeft zichzelf het schilderen geleerd, 
maar ook enkele cursussen gevolgd om de beginselen van het schilderen 
en met name het materiaal te leren kennen. 
De voorkeur ligt in werken met acryl, waar op dit moment vooral kleurrijke 
schilderijen gevuld met bloemen uit voortkomen. Naast deze werken zijn 
ook haar schilderijen met vrouwfiguren op de expositie te zien. Op haar 
eigen website www.miekechantrel.nl zijn de werken terug te vinden, maar 
om een echt goed beeld te krijgen, kunt u beter langskomen in het gemeen-
tehuis.

Het doek 
Flower  
Power is 
ook te be-
wonderen 
in het ge-
meentehuis 
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ding: Mieke 
Chantrel).

Leerlingen Molenhoek 
winnaars prijsvraag
Enkele weken terug berichtten we over Uitgeester leerlingen van groep 
7/8 die een rondleiding kregen in het gemeentehuis en aan wie gevraagd 
is mee te denken over wat er speelt in Uitgeest. Dit alles op initiatief van 
de Jeugd- en Jongerenraad om jongeren meer bij de politiek te betrekken. 
Uit alle presentaties is een winnend idee gekomen: de Recreatieplatte-
grond. Op de plattegrond is te zien wat voor activiteiten men in Uitgeest 
kan ondernemen, maar ook alle bezienswaardigheden staan er uiteraard 
op. Het idee is gepresenteerd door Maud, Mubarak, Sara en Hein van De 
Molenhoek. Zij bedachten dat dit bord een goede manier zou zijn om zo-
wel jongeren als toeristen wegwijs te maken in Uitgeest. De bedoeling is 
dat het bord in eerste instantie bij De Zien wordt geplaatst. Mocht dit suc-
cesvol zijn, zal ook worden gekeken naar andere plaatsen voor een Re-
creatieplattegrond. De leerlingen hebben voor hun idee een oorkonde ge-
kregen en ze mogen met de hele klas gratis vrijzwemmen bij zwembad 
De Zien.

Trots tonen (v.l.n.r.) Sara, Maud, Hein en Mubarak hun zojuist ontvangen 
oorkonde (foto: gemeente Uitgeest).

Eindpresentatie 
Wageningse studenten
Vrijdag 1 juli gaf een groep van 29 Wageningse studenten een presentatie 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De afgelopen weken hebben zij on-
derzoek gedaan naar hoe Uitgeest aantrekkelijker kan worden op het ge-
bied van recreatie en toerisme. Dit resulteerde in 4 adviesrapporten waar-
van, na de presentatie, samenvattingen werden overhandigd aan burge-
meester Verkleij en wethouder Mens. De studenten zijn voor hun onder-
zoek de straat opgegaan en hebben gesproken met onder andere inwo-
ners en ondernemers uit Uitgeest. In de uiteindelijke rapporten kwamen 
vooral het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden in Erfgoedpark De 
Hoop, het autoluw maken van het centrum en de ondertunneling van de 
A9 naar voren als suggesties om Uitgeest aantrekkelijker te maken voor 
recreanten en dagjesmensen. De samenvattingen van de rapporten zullen 
door het college besproken worden.

Vier verschillende projectgroepen presenteerden hun bevindingen afge-
lopen vrijdag (foto: gemeente Uitgeest).
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