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Druk bezochte inloopavond 
beeldkwaliteitsplan geslaagd
Donderdagavond 6 juli 2017 vond in Dorpshuis de Zwaan vanaf 
19 tot 21 uur een inloopavond plaats over het beeldkwaliteitsplan 
voor het centrumgebied. Ruim 200 belangstellenden, onder wie 
omwonenden, leden van organisaties en verenigingen, raadsleden 
en leden van het college lieten zich door de deelnemers aan de 
werksessies van de afgelopen drie maanden informeren over hun 
voorstel voor een beeldkwaliteitsplan. De bedoeling van de avond 
was de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het 
beeldkwaliteitsplan.

De plannen werden op vier plaatsen in de grote zaal van het dorpshuis ge-
presenteerd op grote posters. Centraal in de zaal trok een maquette voortdu-
rend grote belangstelling. Die geeft, te midden van de bestaande bebouwing, 
een beeld van de beoogde bebouwing en functies in de verschillende delen 
van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC met een half verdiep-
te sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting voor gemotoriseerd ver-
keer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! 
Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing 
en horeca en ontspanning kan komen.
De maquette is de komende tijd te zien in de hal van het gemeentehuis. Tij-
dens de avond werden een kleine 150 formulieren ingeleverd met reacties 
op het gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. Wie het formulier mee naar huis 
heeft genomen kan het nog tot en met 14 juli inleveren op het gemeentehuis. 
Tot die datum kan ook per e-mail worden gereageerd op het adres: yvonne-
groen@debuch.nl. De ingeleverde vragen en reacties worden - voor zover 
mogelijk - vertaald naar aanpassingen en verbeteringen in het advies dat aan 
het college van B&W wordt voorgelegd. Dit advies mondt uit in een raads-
voorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan 
worden voorgelegd.

Status van het plan
Het beeldkwaliteitsplan is nog geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan. 
Het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt, waarbij ook getoetst 
wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof 
naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: 
na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkun-
dig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van 
het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijs-
baanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbe-
stendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. 
Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een 
aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging 
aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van 
dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteits-
plan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor 
deelname kon ter plekke worden opgegeven. Vervolgens is de groep samen-
gesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft 
gewerkt.
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‘Vóór 2020 zonnepanelen op helft 
schooldaken’ 
Noord-Holland-noord wil vóór 2020 op de daken van de helft van al-
le scholen in de regio zonnepanelen aanbrengen. Op initiatief van 
de Stichting Schooldakrevolutie tekende Antoine Tromp namens 
Uitgeest als eerste wethouder in de regio samen met de provincie 
Noord-Holland en een aantal schoolbesturen een intentieverklaring 
om dat doel te bereiken. Dat gebeurde op woensdag 5 juli in War-
menhuizen. Wethouder Tromp zal de gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Alkmaar, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Hei-
loo en Den Helder benaderen met de oproep om de verklaring ook te 
ondertekenen. Bedoeling van die krachtenbundeling is om het voor 
de scholen in de regio bereikbaar te maken om zich van zonnepane-
len te voorzien.

Antoine Tromp: ‘Dit is een fantastisch plan. We bewijzen het milieu direct een 
grote dienst en tegelijk zetten we de bereikte besparingen op de energiekos-
ten weer in voor verduurzaming van schoolgebouwen en voor lesprogram-
ma’s over duurzaamheid.’ 
De intentieverklaring is opgesteld door de Stichting Schooldakrevolutie, die 
gemeenten en schoolbesturen ondersteunt en adviseert over de overgang 
naar zonne-energie. Noord-Holland-noord moet de eerste regio in Nederland 
worden die zich als geheel inzet voor de doelstelling van de Schooldakrevo-
lutie om de helft van de scholen in Nederland te voorzien van zonnepane-
len vóór 2020. Eerder tekenden in Noord-Hol-
land ook al de gemeenten Haarlemmermeer 
en Amsterdam de intentieverklaring. Wet-
houder Antoine Tromp: ‘De wethouders van 
de gemeenten Alkmaar en Bergen hebben in-
middels hun deelname toegezegd. Nu gaan 
we eraan werken om ook alle schoolbesturen 
voor dit duurzame doel te interesseren.’
Tijdens de bijeenkomst in Warmenhuizen 
werden schoolbesturen geadviseerd over de 
techniek van zonnepanelen en de subsidie- 
en financieringsmogelijkheden, zoals crowd-
funding, financiering tegen een maatschap-
pelijke rente of via lokale coöperaties. Meer 
informatie: www.schooldakrevolutie.nl

Energy challenge
Wethouder Tromp: ‘In Uitgeest zijn verschil-
lende scholen ook op andere manieren al vol-
op bezig met duurzaamheid. Sommige heb-
ben zich bijvoorbeeld aangesloten bij ‘Energy 
challenge’, een mooi initiatief om op allerlei 
manieren duurzaamheid onderdeel te maken 
van bedrijfsvoering én onderwijsprogramma.

In Dorpshuis de Zwaan was donderdagavond 6 juli een druk bezochte openbare in-
loopavond over het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).

Werkzaamheden Uitgeesterweg: 
vanaf 10 juli 
Tussen 10 en 21 juli voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK) werkzaamheden uit aan het asfalt van de Uitgeesterweg. 
Om die reden wordt de weg tussen het bord ‘bebouwde kom Uitgeest’ en 
de reeds eerder vernieuwde asfaltlaag afgesloten voor verkeer. Het HH-
NK heeft de omwonenden per brief geïnformeerd. De situatie ter plekke 
wordt met borden aangegeven.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met de omgevingsmanager, de heer A. Haakman van Ooms Construction 
bv, tel. 06 - 22604865 (tussen 08.00 - 17.00) of uw vraag mailen naar hh-
nk@ooms.nl.

Wethouder Antoine Tromp 
met de ondertekende inten-
tieverklaring, zonnebloemen 
in de hand en zonnepanalen 
op de achtergrond (foto: ge-
meente Uitgeest).




