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Ophalen restafval
In week 28 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 10 juli; wijk 2, dinsdag 11 juli; wijk 3, woensdag 12 juli; 
wijk 4, donderdag 13 juli; wijk 5, vrijdag 14 juli.

Gemeenteraad wijst 
verzorgingsplaatsen af 
De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 
29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester 
grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun 
kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfb-
aanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is 
er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan 
beide zijden van de A9 in noordelijke richting. 

De motie stelde letterlijk dat ‘de keuze voor een voorkeursvariant, die ge-
paard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondge-
bied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgings-
plaatsen, niet acceptabel is.’ Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde 
Staten.

Motie ‘Variant 7’
Op 18 mei 2017 nam de gemeenteraad ook al een motie aan over de A8-A9. 
Daarin kreeg het Uitgeester college opdracht om te bevorderen dat de zo-
geheten ‘Variant 7’ nader wordt onderzocht, teneinde de raad zoveel moge-
lijk optimale keuzemogelijkheden te geven bij de uiteindelijke variantkeuze. 

In de vergadering van 19 juni 2017 van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 (be-
staande uit Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam  de gemeenten Zaan-
stad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk , Velsen en de provincie Noord-Holland)  
is de schriftelijk ingebrachte motie van de raad van Uitgeest besproken. Uit het 
plan MER blijkt dat met de kennis uit fase 2 is beoordeeld of de eerder afgevallen 
alternatieven alsnog meegenomen dienen te worden en in fase 2 te beschou-
wen ten opzichte van de uitgewerkte drie alternatieven. Hier is echter geen aan-
leiding voor op basis van de onderzoeksresultaten. Variant 7 is nogmaals door-
gesproken in de Stuurgroep. De motie van Uitgeest werd niet overgenomen.  

De stuurgroep bracht uiteindelijk een verdeeld advies uit aan Gedeputeerde 
Staten. Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest spraken een voorkeur uit  voor het 
Heemskerkalternatief, de overige partijen menen dat het Golbaanalternatief 
‘het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten’. 
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Burendag dit jaar op 23 september
De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je sa-
men viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in sep-
tember. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een 
dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt. Op de website www.buren-
dag.nl is het niet alleen mogelijk om nieuwe activiteiten voor de-
ze dag aan te melden, maar ook om daarvoor een financiële bij-
drage aan te vragen.

Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger wor-
den als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initiatieven 
en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook 
via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het 
mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,- in te dienen bij het Oranje 
Fonds voor het uitvoeren van een plan op Burendag. Op www.burendag.
nl staat alles over de voorwaarden voor zowel particulieren als organisa-
ties. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt ontvangt in 
elk geval een Burendag-feestpakket.

Wethouder Antoine Tromp (midden) met vanaf links DirkJan van Wijk (huisarts), Bibi 
de Louw (orthopedagoog), Els Welleman (huisarts) en Ruud Huisman (huisarts) op 3 
juli 2017 in het Medisch Centrum Molenstraat bij de ondertekening van de overeen-
komst voor de POH-jeugd (foto: gemeente Uitgeest).

Ben jij jong en wil je helpen 
bij gezondheidsbeleid? 
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar, wil je de gemeente helpen bij het opzet-
ten van een passend gezondheidsbeleid voor de jeugd, én wil je kans 
maken op mooie prijzen? Doe dan mee aan de Jongvolwassenenmonitor 
van de GGD via www.JVmonitor.nl. Het is een online onderzoek naar ge-
zondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de regio. Deelname is ano-
niem en duurt ongeveer 15 minuten. Meedoen kan nog tot 14 juli a.s.

Praktijk Ondersteuner 
Huisarts-Jeugd gestart
Sinds 15 juni 2017 fungeert orthopedagoog Bibi de Louw in Uitgeest als 
Praktijk Ondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-jeugd). Daarnaast werkt zij als 
jeugd- en gezinscoach bij de gemeente Uitgeest.

Om de zorg toegankelijker te maken voor de jeugd hebben de huisartsen 
en de gemeente Uitgeest de nieuwe POH-Jeugd gevraagd om spreekuur 
te doen in de huisartsenpraktijk. Via de huisarts kan een afspraak worden 
gemaakt. Het speciale jeugdspreekuur is op donderdag tussen 10.00 en 
14.00 uur. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in het 
medisch dossier bij de huisarts. 

Bibi de Louw heeft als taak om in de huisartsenpraktijk jeugdigen en hun 
ouders te ondersteunen bij hun hulpvragen. Hierbij valt te denken aan 
druk, impulsief, onzeker en angstig gedrag van jeugdigen of gezins- en 
opvoedingsproblemen. Ook kinderen met onduidelijke lichamelijke klach-
ten, lusteloosheid of middelengebruik kan zij hulp bieden. De POH werkt 
nauw samen met uw de huisarts.

De POH-Jeugd gaat eerst met ouder en kind in gesprek om de hulpvraag 
duidelijk te krijgen. Daarna kan ze zelf een kortdurende behandeling aan-
bieden of kan de huisarts ouder en kind doorverwijzen naar opvoedon-
dersteuning in de wijk of naar een meer gespecialiseerde hulpverlener. 

Cursus tegen hacken goed bezocht 
Woensdag 21 juni werd een vijftigtal ondernemers uit Castricum, Hei-
loo, Limmen en Uitgeest wegwijs gemaakt in de wereld van het hacken. 
‘Ethisch hacker’ Stan Hegt gaf vanuit de praktijk inzicht hoe een hacker 
denkt én hoe een hack kan worden voorkomen. Belangrijkste tip was: 
zorg ervoor dat je niet boven het maaiveld uitsteekt, anders gezegd: 
zorg dat je beveiliging net iets beter is dan die van een collega-onderne-
mer.
Jammer dat je de bijeenkomst gemist hebt? Bij voldoende animo wordt 
er in het najaar een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. Maak je interes-
se kenbaar via teamveiligheid@debuch.nl.




