
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

20 juli 2016

Verenigingen in gesprek 
met Wethouder Tromp
Op dinsdag 12 juli zijn alle verenigingen van Uitgeest uitgenodigd in het 
gemeentehuis om met wethouder Antoine Tromp in gesprek te gaan. De 
grote vraag: wat kan uw vereniging bijdragen aan een dorp dat voor ie-
dereen geschikt is? De gemeente wil de mogelijkheden en talenten van 
alle inwoners centraal stellen. Op deze manier blijft iedereen meetellen 
en wordt niemand buitengesloten. 
Verenigingen zijn hierin heel belangrijk als het gaat om deelname aan 
activiteiten en vormgeven aan vrijwilligerswerk. Hierover zijn de vereni-
gingen op deze avond met elkaar en de wethouder in gesprek gegaan. 
Ook is er op deze avond  een drietal presentaties getoond van voorbeel-
den hoe de gemeente de ver-
enigingen hierin zou kunnen 
ondersteunen. Er is afgespro-
ken dat de gemeente een ac-
tieplan opstelt, zodat de ver-
enigingen en gemeente er sa-
men voor zorgen dat alle in-
woners van Uitgeest zich be-
trokken voelen bij hun dorp.

Wethouder Tromp bespreekt 
de mogelijkheden met de leden 
van verschillende verenigingen 
(foto: gemeente Uitgeest).

Verbinding A8-A9
Voor een betere verbinding van de A8-A9 worden momenteel drie routes 
onderzocht. Het betreft het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalterna-
tief en het Golfbaanalternatief. Laatstgenoemde is in een eerder stadium 
afgevallen, maar op advies van de Commissie voor de milieueffectrap-
portage (m.e.r.) wordt deze alsnog meegenomen in het vervolgonder-
zoek. De verwachting is dat in de zomer van 2017 de bestuurders van 
de samenwerkende partijen hun keuze bekendmaken voor een voor-
keursalternatief. Dit alternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokke-
nen een reactie kunnen indienen. De uitvoerende werkzaamheden star-

ten dan naar verwach-
ting in 2019.

Naar het Nul-plusal-
ternatief (paars), het 
Heemskerkalternatief 
(blauw) en het Golf-
baanalternatief (oran-
je) wordt nader onder-
zoek gedaan. De ande-
re alternatieven (grijs) 
worden niet verder on-
derzocht (afbeelding: 
Provincie Noord-Hol-
land).

Af- en toeritten A9 afgesloten
Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli zijn de af- en toeritten op de A9 
tussen Uitgeest en de Wijkertunnel tussen 22.00 en 05.00 uur aan bei-
de zijden van de A9 afgesloten vanwege maaiwerkzaamheden. Verkeer 
wordt omgeleid via de volgende afrit.

De besmette iep aan de Pr. Bernhardstraat is inmiddels gekapt 
(foto: gemeente Uitgeest).

Bomen met iepziekte gekapt
De afgelopen week is een tweetal iepen gekapt. Oplettende Uitgeesters 
hadden geconstateerd dat de iepen in zeer korte tijd plotseling verdor-
den. Beide bomen bleken geïnfecteerd te zijn met de iepziekte. Deze 
zeer besmettelijke ziekte verspreidt zich via een kevertje of via het wor-
telstelsel naar de andere iepen. De iepen aan de Pr. Bernhardstraat en 
de Niesvenstraat zijn direct gekapt. Ziet u een boom plotseling verdor-
ren? Neemt u dan contact met de gemeente op zodat verdere besmet-
ting voorkomen kan worden.

Subsidie woningisolatie 
nog steeds mogelijk
Gaat u of heeft u uw woning voorzien van isolatie? Omgevingsdienst 
IJmond heeft nog beperkte subsidieplekken beschikbaar. In de gemeen-
te Uitgeest is nog plek voor 29 aanvragen. Ook wanneer u eerder een 
aanvraag hebt ingediend maar niet in aanmerking kwam omdat uw in-
vestering lager was dan de ondergrens van € 1.500,- krijgt u nog een 
mogelijkheid. Bundel uw aanvraag met die van uw buren of kennissen 
in de gemeente om de ondergrens te halen en alsnog van deze subsidie 
te profiteren. Ook als u uw woning hebt geïsoleerd na 1 januari 2014 
komt u in aanmerking voor subsidie, met terugwerkende kracht. De be-
schikbare subsidie kan gebruikt worden voor dak-, vloer- en gevelisola-
tie en voor isolatieglas.
Voor meer informatie, voorwaarden en indienen van aanvragen kunt u 
terecht op www.wijwonenwijzer.nl en voor meer informatie over maat-
regelen kunt u terecht op www.duurzaambouwloket.nl.
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Ophaaldata gft-afval
in week 30 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 25 juli
de kleis en Waldijk:  woensdag 27 juli
de koog:  donderdag 28 juli
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 29 juli

Aanbieden plastic afval
Al enkele jaren wordt in Uitgeest het plastic afval gescheiden opge-
haald. De zakken hiervoor zijn gratis aan te vragen via www.zakken-
voorplastic.nl of op te halen in het gemeentehuis. Eens per maand wor-
den de zakken opgehaald, op de aanbiedplaatsen voor de rolemmers. 
Ook staan er in Uitgeest op drie plaatsen grote inzamelcontainers: bij 
de Jumbo, de Deen en de Dekamarkt. Mocht u twijfelen of iets in de 
zak mag: op de website www.plasticheroes.nl is een lijst te downloa-
den met wat wel en wat niet gerecycled kan worden. De eerstvolgende 
keer dat de zakken weer aan de weg mogen is vrijdag 22 juli. De zak-
ken dienen aangeboden te worden vóór 7.00 uur ’s ochtends.




