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Ophaaldata restafval
In week 29 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 18 juli
De Kleis en Waldijk:  woensdag 20 juli
De Koog:  donderdag 21 juli
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 22 juli

Vrijdag 22 juli wordt het plastic en kunststof afval weer 
opgehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. 
Nieuwe afvalzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl 
of haalt u bij de gemeente.

De gemeente verricht momen-
teel onderzoek naar het functi-
oneren van de riolering tijdens 
regenbuien. Hiervoor is op en-
kele plekken in het riool meet-
apparatuur opgehangen. Deze 
meetapparatuur communiceert 
via kastjes op zonne-energie 
die tijdelijk opgehangen zijn 
aan lichtmasten, zoals te zien 
op bijgevoegde foto. Deze kas-
tjes blijven enkele weken han-
gen.

Eén van de kastjes, op de Mel-
dijk (foto: gemeente Uitgeest).

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod komt op asbestdaken. Het verbod 
geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfpla-
ten en dakleien. Door het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de 
dakbedekking. De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met re-
genwater van het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het vervuilde regen-
water op de grond. Dit zorgt voor vervuiling van de bodem tot op een diep-
te van ongeveer 10 centimeter. Deze vervuiling komt het meeste voor op het 
platteland, asbestdaken hebben daar vaak geen afwatering.

Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor geko-
zen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering ervan kan 
hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om subsidie 
aan te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de mo-
gelijke subsidie is te vinden op www.odijmond.nl, bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de gemeen-
tewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest mag al-
leen verpakt zijn in dicht getapet, dubbel plastic. Ook mag u maximaal 1 
kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn € 27,15. Als u meer asbest hebt, 
dient u dit naar GP Groot te brengen. Neem hiervoor eerst contact op met 
GP Groot, 088-472 0000.

Drukte tijdens avondopenstelling
Vanwege de naderende zomervakantie is het druk tijdens de avondopen-
stelling op donderdag. Om deze reden enkele verzoeken om de wachttijd 
te beperken: 

• Vraag het document op tijd aan, doe dit niet een week voor u het docu-
ment nodig heeft. Soms is een aanvulling of andere foto nodig. Het ad-
vies is ongeveer drie weken van te voren.

• U ontvangt van de gemeente een herinneringsbrief als uw reisdocument 
gaat verlopen. Dit betekent niet dat u het document direct moet verlen-
gen. Dit doet u alleen indien u op vakantie gaat. In Nederland kunt u 
vaak uw rijbewijs (indien geldig) als legitimatiebewijs gebruiken.

U kunt het nieuwe document afhalen van maandag tot en met donder-
dag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 
Het aanvragen van een nieuw reisdocument dient binnen de reguliere 
openingstijden te gebeuren van de afdeling Burgerzaken. Deze openings-
tijden en overige informatie over het aanvragen van een nieuw reisdocu-
ment staat op de site van de gemeente onder ‘Gemeentehuis’, ‘Producten 
en Diensten’, ‘Identiteitskaart / paspoort’.

Gemeente zet molen De Kat 
in de schijnwerpers
Letterlijk, in dit geval. Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) 
heeft een subsidieverzoek ingediend om molen De Kat vanaf de grond te 
kunnen verlichten. Naar aanleiding van dat verzoek heeft het college be-
sloten een bedrag van € 2.500,- beschikbaar te stellen voor de verlichting. 
De molen staat dan, vooral in de donkere maanden, goed in het zicht voor 
een ieder die vanaf de noordkant Uitgeest in komt rijden. Samen met De 
Dog, die al enige tijd in de schijnwerpers staat, komt De Kat zo nog beter 
uit in het landschap.

Er is subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente om molen De Kat van-
af de grond te verlichten (foto: gemeente Uitgeest).

Subsidie opwekken duurzame energie
De energiebelasting is de afgelopen jaren fors gestegen en de verwachting 
is dat deze de komende jaren blijft stijgen. Inmiddels bestaat het grootste 
deel van het energietarief uit belastingen en toeslagen. Hierdoor betaalt 
een gemiddeld huishouden fors meer dan de afgelopen jaren.

Zonnepanelen
Woningbezitters die overwegen zonnepanelen te plaatsen kunnen voor 
gratis en onafhankelijk informatie en advies terecht op de site www.duur-
zaambouwloket.nl/zonnepanelen. Hier ziet men of de woning geschikt is, 
welke lokale uitvoerende bedrijven betrouwbaar zijn, maar ook hoe het zit 
met de btw-teruggave over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. 

Indien een dak ongeschikt is of de panelen niet goed passen, kan contact 
opgenomen worden met het Duurzaam Bouwloket. Er wordt dan gekeken 
of er een energiecoöperatie actief is in de betreffende gemeente en welke 
andere mogelijkheden er zijn.

Op dit moment is het extra interessant om maatregelen toe te passen voor 
het opwekken van duurzame energie. Er is namelijk een landelijke ‘ISDE 
subsidieregeling’ van kracht voor het plaatsen van warmtepompsystemen, 
zonneboilers, hout(pellet)kachels en hout gestookte biomassaketels. Bent 
u benieuwd hoe deze subsidieregeling er uit ziet en hoe u deze aan moet 
vragen?  Doe dan de energiesubsidiecheck via www.duurzaambouwloket.
nl/subsidieregelingen of neemt contact op per mail info@duurzaambouw-
loket.nl of telefoon 072-743 39 56.
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