
 

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

10 januari 2018

Als service aan de Uitgeester treinreizigers komt er op 21 maart een ex-
tra stembureau bij het NS-station voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een 
door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende 
zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Deze ontwerpverklaring 
voorziet in het bouwen van een woning tussen Kleis 29 en Kleis 31 
te Uitgeest. 

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op 
grond van de Wabo en van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de 
ontwerpomgevingsvergunning voor dit project.
De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierbo-
ven genoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uit-
geest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn ook in te zien op de web-
site van de gemeente Uitgeest onder ‘Gemeentehuis’ en ‘Terinzagelegging’. 
Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zienswijzen over de ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Post-
bus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelin-
ge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnum-
mer 14 0251. 
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemo-
tiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbe-
sluiten de zienswijze betrekking heeft.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
woning Kleis 29-31

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt een tijde-
lijk stembureau ingericht bij het NS-station van Uitgeest. Dit stembureau 
komt naast de stationsingang aan de  dorpszijde (Stationsplein 1) en is 
bedoeld als extra service voor de forenzende Uitgeesters. Die kunnen hier 
al vanaf 06.00 uur (en tot 20.00 uur) hun stem uitbrengen. De mobiele 
stemlocatie is uiteraard ook toegankelijk voor andere Uitgeesters. 

Nieuwe service: stemmen bij NS-station

Een nieuwjaar begint met goede voornemens. Wat wenst u voor Uitgeest? 
Als gebiedsregisseur voor Uitgeest ben ik – Yvonne Groen – daar erg be-
nieuwd naar. Ik hoor het dan ook graag tijdens mijn ‘buurtbakkies’ in ja-
nuari 2018. Ik wacht op 16 januari in basisschool Kornak in Waldijk met 
de koffie op u en op 18 januari in Dorpshuis de Zwaan. Beide keren bent 
u daar welkom tussen 18.30 en 20.00 uur. Mijn eigen goede voornemen? 
Nog meer Uitgeesters betrekken bij de leefbaarheid in ons eigen dorp. 
Het afgelopen jaar heb ik kennisgemaakt met Uitgeest en vooral met de 
inwoners en organisaties in Uitgeest. Ik heb mijn oor te luisteren gelegd 
om te ontdekken wat er leeft, heb inwoners /organisaties met vragen of 
ideeën in contact gebracht met anderen in het dorp of met de juiste col-
lega’s bij de gemeente, heb geholpen vorm te geven aan de stem van in-
woners of hun vertegenwoordigers bij projecten zoals Beeldkwaliteits-
plan centrumgebied, ontwikkeling Stationsvisie Uitgeest, en herinrichting 
Meldijk. Ik ben altijd bereid om met iedereen in het dorp mee te denken. 
Kortom ik haal ‘buiten naar binnen’ in het gemeentehuis en kom - alleen 
of met collega’s – weer naar buiten, naar u toe.

Buurtcontactpersonen 
Belangrijk voor mij is ook het contact met de buurtcontactpersonen in 
Uitgeest. Ik vind het fijn om in buurten mensen te kennen die voor mijn 
collega’s en mij, maar ook voor elkaar het aanspreekpunt in de buurt wil-
len zijn. Want wie kent de eigen buurt beter dan zij die er wonen? Jammer 
genoeg zijn er nog een paar buurten waar we geen contactpersoon heb-
ben. Daarom zijn we hard op zoek naar buurtcontactpersonen voor: 
- De Koog, tussen de Kooglaan, Voorvenstraat en N203 
- De Koog, tussen de Geesterweg, Kerverslaan, Kooglaan en N203 
- Het Oude Dorp, ten oosten van de Middelweg (Langebuurt, Westergeest, 
Melksuiker etc. 
- De Kleis 
- Waldijk
Hebt u interesse en wilt u informatie, neem dan even contact met mij op: 
Yvonne Groen, e-mail: yvonnegroen@debuch.nl. U kunt mij ook vinden op 
Facebook en Twitter. 

Yvonne Groen zoekt 
buurtconctactpersonen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest geven er 
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, 
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’ te Uitgeest met 
ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inza-
ge ligt. 

Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde (achterzijde) van het perceel 
Westergeest 61 te Uitgeest. 

Inhoud van het plan
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie extra wonin-
gen op het achtererf van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bij-
lagen ligt met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uit-
geest. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruim-
telijke-plannen.nl (vul bij plan-id in: NL.IMRO.0450.BpWestergeest61-ON01) 
en op de website van de gemeente Uitgeest, onder het kopje ‘Gemeentehuis’ 
en ‘Terinzagelegging’. 

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-
bestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de raad van 
de gemeente Uitgeest, Postbus7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van ‘ 
‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westergeest 61’. Voor het mondeling 
indienen van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via te-
lefoonnummer 14 0251. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden ge-
maakt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afval-
kalender 2018. Alle informatie over afval in Uitgeest staat nu op één plek. 
Hebt u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de ka-
lender kunt raadplegen? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de ge-
meente Uitgeest: telefoon 14 0251. 
 
In enkele postcodegebieden is het nog niet mogelijk om de juiste infor-
matie op de nieuwe website te vinden. Aan het verhelpen van die storing 
wordt gewerkt. 

Afvalkalender 2018 




