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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Wat is jeugdzorg?
Onder de noemer ‘jeugdzorg’ vallen verschillende vormen van 
hulpverlening aan jongeren en hun ouders. Dat varieert van hulp 
bij de opvoeding en geestelijke gezondheidszorg tot en met dag-
behandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten 
jeugdzorg (ofwel: jeugdzorg in detentie).

Sinds enkele jaren beschikken alle gemeenten - ook Uitgeest - over één 
of meer centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Iedereen met vragen over 
kinderen en jongeren kan er binnenlopen om zijn vraag te stellen. Ou-
ders, verzorgers, opa’s en oma’s, professionals maar ook de kinderen en 
de jongeren zelf. Veel vragen worden direct beantwoord en als het nodig 
is wordt een afspraak gemaakt met een deskundige.

Het CJG is een samenwerkingsverband tussen deskundigen op het ge-
bied van jeugd en gezin. Denk daarbij aan verloskundigen, de jeugdge-
zondheidszorg (consultatiebureau en schoolartsen), het maatschappelijk 
werk, de welzijnsorganisaties en het onderwijs.

Vragen die bij het CJG binnenkomen gaan over de volgende onderwerpen:

•	 De opvoeding
•	 Het opgroeien
•	 Gezondheid
•	 De ontwikkeling van uw kind
•	 Sport
•	 Vrijetijdsbesteding in de buurt
•	 Geld of schulden
•	 Drank en drugs
•	 Verslaving
•	 Echtscheiding
•	 Sociale contacten
•	 Enzovoort…

Bureau Jeugdzorg
Een deel van de jeugdzorg wordt verzorgd door Bureau Jeugdzorg. Hier 
gaat het vooral om hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.
Bureau Jeugdzorg voert bijvoorbeeld taken uit rondom indicatiestelling, 
jeugdbescherming, gezinsvoogdij, crisisopname en jeugdreclassering. 
Dit gebeurt nu nog in opdracht van de provincie. Maar ook deze ta-
ken vallen straks onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat 
biedt ook kansen voor een betere samenwerking tussen de verschillen-
de vormen van hulpverlening.

Gemeenten gaan dit ieder op hun eigen manier invullen. Daarvoor is een 
basis gelegd door de samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Voor meer informatie: www.cjgijmond.nl

Verlorenofgevonden.nl
Melding maken van het verliezen of vinden van voorwerpen gaat 
vanaf nu nog sneller en gemakkelijker. Inwoners van Uitgeest 
hoeven hiervoor niet meer naar de balie van het gemeentehuis 
te komen. Zij kunnen thuis eenvoudig aangifte doen op de ge-
bruiksvriendelijke website www.verlorenofgevonden.nl

Babs Bannenberg geeft burgemeester Theo van Eijk uitleg over een van 
haar kunstwerken (foto: gemeente Uitgeest).

Kunstexpositie gemeentehuis 
geopend door burgemeester
Burgemeester Theo van Eijk opende donderdagavond 10 juli  
in het gemeentehuis samen met de Uitgeester kunstenares  
Babs Bannenberg een expositie van haar bijzondere ruimtelijke 
objecten. Geëmailleerd op koper of zilver krijgt haar werk een 
bijna Afrikaanse uitstraling, met speelse contrasten tussen  
donker en licht.

De kunstenares volgde een opleiding aan de Rietveld Academie en  
exposeerde onder meer in het Singer Museum in Laren en in diverse  
musea in het buitenland. De expositie is tot en met 29 augustus te bekij-
ken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meldpuntwater.nl
Als burgers constateren dat er op het gebied van waterbeheer in 
Nederland iets misgaat, kunnen zij dat vanaf nu melden op www.
meldpuntwater.nl. De website is zo ingericht dat de melding, 
vraag of klacht van de burger bij de juiste instantie terechtkomt.

De site is een initiatief van Water Ontmoet Water. Dat is een samenwerkings-
verband van waterschappen, provincies, gemeenten, havenbedrijven 
en Rijkswaterstaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat burgers vaak niet weten bij welk loket 
zij met hun vraag, klacht of melding over water terecht kunnen.

Ophaaldata restafval

In week 30 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 21 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 23 juli.
De Koog:  donderdag 24 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 25 juli. 
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