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De werkzaamheden op de Langebuurt zijn, op de bestrating na, klaar 
(foto: gemeente Uitgeest).

Werkzaamheden Dokter 
Brugmanstraat en Langebuurt
Sinds geruime tijd zijn er werkzaamheden rond de Langebuurt 
en Dokter Brugmanstraat, die uitgevoerd worden door aanne-
mer Gebr. Beentjes. Vanaf 30 juli heeft de aannemer drie weken 
bouwvakantie. Gedurende deze periode worden geen werkzaam-
heden uitgevoerd, de straten zijn wel toegankelijk.

Vanaf maandag 22 augustus worden de werkzaamheden hervat, en 
wordt de riolering vervangen op de kruising Dokter Brugmanstraat met 
Middelweg. Deze is dan afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt gestart 
met het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Langebuurt.

Chemo van uw taxus-snoeisel
Elk jaar vindt de actie ‘Vergroot de Hoop’ plaats. Deze actie 
vraagt inwoners van onder andere Uitgeest om snoeiafval van 
de taxus niet in de groene rolemmer te gooien, maar in te leve-
ren bij de gemeentewerf aan de Molenwerf 27. Er staat een spe-
ciale inzamelbak van 15 juni tot 31 augustus, welke na de actie 
overgebracht wordt naar de HVC.

Het betreft een landelijke actie, uit taxus wordt namelijk een belangrijke 
grondstof voor chemokuren gewonnen. Uit 1 kuub snoeiafval wordt 1 
chemokuur gehaald. Het gaat wel alleen om de jonge scheuten. Om pre-
cies te weten hoe u uw taxushaag snoeit en de scheuten opvangt en in-
levert, kijkt u op www.vergrootdehoop.nl. Hier is ook te lezen hoe suc-
cesvol de actie de afgelopen jaren is geweest.

Fietswrakkenactie
De komende weken wordt een 
schoonmaakactie gehouden 
rond de fietsenrekken van het 
treinstation. Alle fietswrakken 
worden gestickerd en na 14 da-
gen verwijderd. Indien uw fiets 
is gestickerd en u verwijdert de 
fiets niet zelf binnen deze peri-
ode, wordt de fiets overgebracht 
naar de gemeentewerf. Hier is de 
fiets tijdens openingstijden af te 
halen tegen betaling van € 45,- 
met passende sleutel.

Een goed voorbeeld van fietswrak-
ken bij het station (foto: gemeente  
Uitgeest).
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Ophaaldata restafval
in week 31 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 1 augustus
De kleis en Waldijk:  woensdag 3 augustus
De koog:  donderdag 4 augustus
Buitengebied en Uitgeesterweg:  vrijdag 5 augustus

Goed idee voor cultureel erfgoed?
Hebt u hét idee dat het culturele erfgoed van de provincie noord-
Holland laat herleven? Doe dan mee en schrijf het idee in via 
www.hollandcall.nl

HollandCall is het innovatieprogramma van de provincie Noord-Holland 
waarmee een succesvol product of dienst voor de cultureel-toeristische 
sector wordt gecreëerd. Dit jaar wordt het voor de derde keer georgani-
seerd. Sinds 12 juli is het programma officieel gestart met de opening 
voor de inschrijvingen. De inschrijving sluit op 18 september.

HollandCall is voor iedereen: start-ups, (lokale) ondernemers, studenten 
of juist grotere organisaties die maatschappelijk verantwoord willen on-
dernemen. Dit is een mogelijkheid om op een creatieve manier een eigen 
onderneming op te starten of een bestaande onderneming juist een zet 
in de goede richting te geven. 1 december 2016 worden de beste ideeën 
gepresenteerd tijdens het Meet & Match finale evenement. De winnaars 
krijgen onder andere startkapitaal en begeleiding zodat het product ver-
der ontwikkeld kan worden. Voor informatie, vragen en inschrijving kijkt 
u op www.hollandcall.nl.

Aan alle hondenbezitters wordt nogmaals het dringende verzoek gedaan 
honden niet de weilanden in te laten gaan rond De Terp (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Weilanden verboden voor honden
Enige tijd terug heeft de gemeente bericht over een wijziging 
in het hondenbeleid, naar aanleiding van een bewonersavond 
in het gemeentehuis. naar aanleiding van deze bewonersavond 
heeft de gemeente enkele wijzigingen aangebracht in het beleid 
dat op dat moment gold. Onder andere werd in de gehele ge-
meente de opruimplicht van kracht, doordat alle aanwezige in-
woners hier unaniem vóór stemden.

Het gebied rond De Terp na de brug over de Westgeestervaart is losloop-
gebied, maar dit betreft alleen de gemeentegrond. Hierbij nogmaals het 
dringende verzoek om de honden niet de omliggende weilanden in te 
laten gaan.




