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Ophaaldata restafval
In week 30 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 juli. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 juli.
De Koog: donderdag 23 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 juli. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 24 juli.

Diamanten bruiloft 
echtpaar Rodenburg

Zo’n 1200 Uitgeesters nemen deel aan het nu vier jaar bestaande Burgernet, 
ofwel 9,1% van de Uitgeesters. Dat is een mooie score, maar nog niet zo goed 
als in de buurgemeenten Heemskerk en Castricum. Wilt u ook samenwerken 
met uw gemeente Uitgeest en met de politie aan veiligheid in uw buurt? Hoe 
meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdach-
te persoon wordt aangehouden of een vermiste persoon wordt gevonden. 

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht op uw (mo-
biele) telefoon of met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon 
of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer 
bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.
Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
- diefstal of inbraak
- doorrijden na een aanrijding
- beroving
- vermiste personen

Meld u vandaag nog aan via de website www.burgernet.nl

Voor onafhankelijk advies 
naar Duurzaam Bouwloket
Sinds 1 juli jl. kunnen inwoners binnen het werkgebied van Omgevingsdienst 
IJmond voor onafhankelijk advies, informatie en handige bespaartips over 
duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en het opwekken van energie te-
recht op www.duurzaambouwloket.nl. Zij zien hier ook direct welke subsidies 
beschikbaar zijn.
De samenwerking tussen Omgevingsdienst IJmond en het Duurzaam Bouwlo-
ket geldt voor de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volen-
dam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, 
Zandvoort en Zeevang. Een aantal van deze gemeenten was al aangesloten bij 
Duurzaam Bouwloket.

Hulp bij keuze voor maatregel
Wanneer inwoners de eigen woning willen verduurzamen, kunnen zij kiezen 
uit een groot aantal bewezen maatregelen. Van kleine maatregelen waar men 
direct mee aan de slag kan, tot grotere en soms ingrijpende maatregelen. Het 
treffen van deze maatregelen loont. Het draagt niet alleen bij aan het milieu, 
men bespaart ook op de energierekening en het wooncomfort wordt groter. 
Ook niet onbelangrijk; het energielabel van de woning verbetert. Belangrijk 
wanneer de woning wordt verkocht. Om inwoners te helpen bij het maken van 
de juiste keuzes is Omgevingsdienst  IJmond een samenwerking aangegaan 
met het Duurzaam Bouwloket.

Onafhankelijk advies en handige tips 
Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal en fysiek loket waar inwoners (en 
ondernemers) terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duur-
zaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Vanaf de website 
www.duurzaambouwloket.nl worden bezoekers geïnformeerd, geadviseerd 
en gestimuleerd op gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het 
Duurzaam Bouwloket  treedt hierbij op als onafhankelijke intermediair tussen 
overheid en bedrijfsleven.

Loket gaat de wijk in
Het Duurzaam Bouwloket is van mening dat alleen een digitaal loket niet vol-
doende is om bewoners en ondernemers over te laten gaan tot maatregelen. 
Daarom zal het Duurzaam Bouwloket aankomend jaar ook aanhaken bij in-
formatiebijeenkomsten van Omgevingsdienst IJmond en de gemeenten, maar 
ook aanhaken bij andere interessante evenementen. 

Burgernet in Uitgeest: 
ruim 9% deelname

Het echtpaar Ro-
denburg-Admiraal 
vierde op donder-
dag 2 juli 2015 zijn 
zestigste trouwdag. 
Burgemeester Wen-
dy Verkleij verraste 
de diamanten bruid 
en bruidegom en 
een deel van hun fa-
milie thuis aan de 
Prinses Irenelaan 
met een feestboe-
ket.
De geboren en ge-
togen Uitgeesters 
N. Rodenburg (91) 
en M.M. Rodenburg-Admiraal (85) vertellen nog enthousiast over hun trouw-
dag, die na gemeentehuis en kerk in de stal van de ouderlijke boerderij werd 
voortgezet. Zoals dat begin jaren vijftig nog heel gewoon was.
De crisisjaren dertig hadden ook Uitgeest niet onberoerd gelaten en het 
werd er niet beter op met de naderende oorlog en de mobilisatie. De oud-
ste broer van de bruidegom moest in dienst en dat was een forse tegenslag 
voor het transportbedrijf van vader Rodenburg. Naast de paard-en-wagen 
lijndienst op Haarlem en de autodienst op Amsterdam werd er thuis ook nog 
geboerd, dus alle handen waren nodig.

In de oorlog werkte de jonge heer Rodenburg drie jaar gedwongen in een 
vliegtuigfabriek nabij Frankfurt a/d Oder voordat hij door de Russen werd 
bevrijd. In plaats van een transport via Odessa en Engeland besloot hij terug 
naar Uitgeest te gaan lopen. In Maastricht stapte hij op de trein om met eni-
ge moeite (het nog niet bevrijde) Uitgeest te bereiken.
Tot zijn trouwen werkte hij weer in het bedrijf van zijn vader. Na een paar 
jaar ploegendienst bij de HMS stapte hij over naar meubelbedrijf Stouten-
beek, waar hij tot zijn pensionering bleef.
De heer en mevrouw Rodenburg kregen drie zoons en vier dochters. Ze 
woonden 47 jaar lang in een huis met grote tuinderij aan de Kleis, tot ze der-
tien jaar terug naar het centrum verkasten. Met zestien kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen (vierde op komst) hebben ze een rijk gevuld leven. Over 
de hele wereld hebben ze gereisd en familie bezocht.

Mevrouw Rodenburg is wekelijks nog actief in een koor, ‘doet alles nog zelf’ 
en mag graag fietsen. Dat geldt ook voor haar man, die verder graag een 
kaartje legt, een handje helpt op de boerderij en alle klusjes in en om het 
huis doet.
De diamanten bruiloft is met alle aanhang gevierd in een groot Uitgeester 
partycentrum.

De heer en mevrouw Rodenburg met de burgemees-
ter in hun achtertuin (foto: gemeente Uitgeest).

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.T. de Goede, 88 jaar
H.M. Smit, e/v Zonjee, 60 jaar

GEHUWD
D.J. Appelman en C.J. Smit

ONDERTROUW
A. Schouws en I.A.M. 
Twaalfhoven

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
J.A.L. Weber en F. Zee-
gers

Op zoek naar ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan de pick-
nickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tijdens een spel-
letje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio zijn op zoek naar 
levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen in gesprek raken met 
elkaar. 
Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen starten de 
gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  Wie een foto 
van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een steigerhouten tuinbank 
of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.nl/actie




