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Ophalen gft-afval
In week 31 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaalda-
gen zijn als volgt: wijk 1, maandag 31 juli; wijk 2, dinsdag 1 augus-
tus; wijk 3, woensdag 2 augustus; wijk 4, donderdag 3 augustus; 
wijk 5, vrijdag 4 augustus.
 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Echtpaar Poelmeijer: zestig jaar 
huwelijk als een kunstwerk
Burgemeester Wendy Verkleij verraste op dinsdag 17 juli 2017 het echtpaar 
Poelmeijer-Van Geldere in hun woning aan de Uitgeesterweg met een feest-
boeket en een kopie van hun trouwakte. Op 10 juli wat het zestig jaar gele-
den dat Leo Poelmeijer en Hannie van Geldere in Koog aan de Zaan in het hu-
welijk traden. Ze hadden elkaar leren kennen via een oom van de bruid, die 
schilderles gaf aan de bruidegom. Daarmee was de toon gezet voor een lang 
huwelijksleven in en met de beeldende kunst.
Na korte tijd in Koog aan de Zaan te hebben gewoond trokken de twee jonge 
kunstenaars in een voormalige pastorie in Westzaan. Een zeventiende-eeuws 
Zaans pand, met genoeg atelierruimte voor zijn schilder- en  tekenwerk en 
grafische activiteiten en voor haar keramiek. Terwijl ze een dochter en zoon 
grootbrachten maakten beiden naam in de Zaanse kunstwereld en daarbui-
ten, mede doordat ze fraaie monumentale werken realiseerden in de beel-
dende aankleding van openbare gebouwen zoals scholen, zwembaden etc.
Na 55 jaar in Westzaan woont het echtpaar sinds een jaar in Uitgeest, in een 
zorgwoning achter de paardenhouderij van hun dochter. De tachtigplussers 
genieten elk volop van hun eigen atelier, van de weidse uitzichten naar al-
le kanten en van de aanloop van de kinderen en vijf kleinkinderen. Op tafel 
ligt een cassette met twee fraai uitgegeven boeken met reproducties van de 
kunstwerken van beide echtelieden. En hopelijk zit er nog meer in het vat. 
Leo Poelmeijer: ‘Ik hoef hier maar een paar stappen naar buiten te zetten en ik 
heb een uitzicht zoals op de mooiste doeken van de Bergense School.’
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De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin om met familie of vrienden naar 
buiten te gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar? Sinds kort kun je op 
je mobiele telefoon vinden wat er allemaal te doen is op, aan en in het water 
van Noord-Holland. Op noord-hollandswater.nl staan tips en handige informa-
tie over wateractiviteiten. Te lezen op je mobiele telefoon of tablet en dus al-
tijd bij de hand.

De beste ideeën
Op zoek naar inspiratie?  De website noord-hollandswater.nl geeft ideeën en 
tips voor recreatie op, aan en in het water. Zoals varen met een fluisterboot, 
kitesurfen of blokarten op het strand. Alle informatie op één plek: kaarten, 
aanbieders, adressen en routes. Wil je bijvoorbeeld een kanotocht maken, dan 
helpt de site je om kanoroutes en -verhuurders te vinden. Je klikt via je mo-
biel op een activiteit en je linkt direct door naar de desbetreffende website(s).

Informatie op één plek
Wil je op een warme zomerdag lekker zwemmen met je kinderen, maar weet je 
niet zeker waar dat veilig kan? Noord-Hollands Water toont je een kaart met al-
le zwemlocaties in Noord-Holland. Je kiest de plek die je leuk lijkt en je ziet met-
een of het water veilig is. En welke voorzieningen er zijn, zoals toiletten, hore-
ca of parkeergelegenheid.
Gedeputeerde Cees Loggen: ‘Voor watersporters en -recreanten is Noord-Hol-
land een paradijs. De zee, de talrijke meren, plassen en vaarwegen bieden volop 
mogelijkheden om te genieten. Om dit grote aanbod aan activiteiten voor ieder-
een makkelijk vindbaar te maken heeft de provincie Noord-Holland deze por-
tal ontwikkeld, samen met onze waterpartners. Je kunt nu heel gemakkelijk op 
je mobiel zien waar je wat kunt doen op, in en aan het water in Noord-Holland.’

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten kunstenaarsechtpaar Poelmeijer 
(foto: gemeente Uitgeest). 

Terinzagelegging ontwerp 
Omgevingsvisie Uitgeest 2030 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat 
vanaf vrijdag 28 juli 2017 tot en met 8 september 2017 voor een periode van 
zes weken het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ter inzage ligt. 
U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 tijdens openings-
tijden inzien in het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest. Daarnaast is het 
plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de verdere ruim-
telijke ontwikkeling van Uitgeest. In het ontwerp wordt een beeld geschetst 
van Uitgeest in 2030. Daarbij wordt ook aangegeven wat dit voor de verschil-
lende deelgebieden (Oude dorp, woongebieden, stationslocatie, bedrijventer-
rein, aan het water en weidegebied) binnen de gemeente betekent in de vorm 
van streefbeelden. De hoofdlijnen /rode draden uit de visie worden gevormd 
door: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp;  een gezonde, 
sociale en vitale kern; een goed bereikbaar dorp met goede voorzieningen 
rond het centrum en het station en de ombouw naar een duurzame, energie-
zuinige en klimaatbestendige gemeente. De hoofdlijnen worden in de visie 
verder uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is nodig om het doel te ha-
len, zoals onder meer voldoende woningen, een goede openbare ruimte, een 
vitaal centrum, een gezonde omgeving en geen overlast van water. 
Gedurende bovenvermelde termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA UItgeest. Voor het in-
dienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnum-
mer 140251 een afspraak maken. 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunt u 
vragen stellen over onderwerpen uit de visie. 
Mede op basis van de zienswijzen zal vervolgens een voordracht worden ge-
daan aan de gemeenteraad om de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 vast te stel-
len, naar verwachting in een raadsvergadering eind 2017.

Noord-Hollandse wateractiviteiten 
op je mobiele telefoon

De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 
2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je ge-
zellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar 
en de buurt. Op de website www.burendag.nl is het niet alleen mogelijk 
om nieuwe activiteiten voor deze dag aan te melden, maar ook om daar-
voor een financiële bijdrage aan te vragen.
Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger wor-
den als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initiatieven 
en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook 
via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het 
mogelijk als buurt een aanvraag tot € 400,- in te dienen bij het Oranje 
Fonds voor het uitvoeren van een plan op Burendag. Wilt u hierbij een 
advies van de Uitgeester gebiedsregisseur? U kunt Yvonne Groen e-mai-
len op het adres yvonnegroen@debuch.nl.
Op www.burendag.nl staat alles over de voorwaarden van het Oranje 
Fonds voor zowel particulieren als organisaties. Iedereen die voor 1 sep-
tember een activiteit aanmeldt ontvangt in elk geval een Burendag-feest-
pakket.

Burendag komt eraan: 23 september!




