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Zo zien de nieuwe borden in de openbare ruimte eruit.

Borden vragen aandacht 
voor WhatsApp-groepen
Begin 2014 begon Uitgeester Ruben Noom, met behulp van Sven 
Kortekaas en Lucas Noom,  met WhatsApp-groepen in Uitgeest, 
nadat dit eerder in andere gemeenten een succes was gebleken. 
De groepen werden daar opgericht om bijvoorbeeld verdachte 
situaties met elkaar te kunnen delen.

Ook in Uitgeest is het nut intussen bewezen: dankzij de WhatsApp-groe-
pen zijn meerdere verdachte situaties gemeld bij de politie. Ook werden 
twee fietsendieven aangehouden na tips vanuit een WhatsApp-groep. 
 
Om meer inwoners van Uitgeest attent te maken op de WhatsApp-groe-
pen zijn langs verschillende toegangswegen borden geplaatst. Die han-
gen onder meer langs de Geesterweg, de Tolweg en de Lagendijk. Aan-
melden kan via: www.112-uitgeest.nl/burgeralert/

Verbod op asbestdaken per 2024
In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod komt 
op asbestdaken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in con-
tact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Door 
het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de dakbedek-
king. De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met 
regenwater van het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het 
vervuilde regenwater op de grond. Dit zorgt voor vervuiling van 
de bodem tot op een diepte van ongeveer tien centimeter. Deze 
vervuiling komt het meeste voor op het platteland, asbestdaken 
hebben daar vaak geen afwatering.

Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor ge-
kozen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering er-
van kan hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om 
subsidie aan te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken 
en de mogelijke subsidie is te vinden op de website van de Omgevings-
dienst IJmond (www.odijmond.nl), bij het thema ‘asbest’.
In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de ge-
meentewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest 
mag alleen verpakt zijn in dubbel plastic, dat goed met tape is afge-
dicht. Ook mag u maximaal één kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn 
€ 27,15. Als u meer asbest hebt, dient u dit naar GP Groot te brengen. 
Neem hiervoor eerst contact op met GP Groot, 088-472 0000.BURgeRLIjKe StAND 
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Ophaaldata gft-afval
In week 32 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 8 augustus 
De Kleis en Waldijk: woensdag 10 augustus 
De Koog: donderdag 11 augustus 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 12 augustus

Orgeltocht met eindpunt Uitgeest
Zaterdag 6 augustus wordt de derde orgeltocht van deze zomer 
gehouden. De tocht gaat via de Dorpskerk in Castricum, de Pro-
testantse Kerk in Akersloot naar de Dorpskerk in Uitgeest. De-
ze tocht is onderdeel van een serie van vier orgeltochten door 
Noord-Holland. elke daarvan heeft een markante eigenheid van 
muziek, kerken en landschap.

Organist Willem Poot verzorgt op 6 augustus de demonstraties met een 
toelichting op het orgel en het kerkgebouw. Daarbij komen naast het ka-
rakter van de geestgronden de ontwikkelingen aan bod in orgelbouw en 
muziek van de 18e naar de 19e eeuw. Van een prachtig klassiek kabinet-
orgel van Müller (Castricum), via een oer-Nederlands orgel uit de Franse 
tijd (Akersloot), naar de statige 19e eeuw in Uitgeest. De drie kerken zijn 
goed bereikbaar, bijvoorbeeld per fiets door het mooie weidelandschap.
 
Het programma is als volgt:
10.30 uur | Castricum | Dorpskerk | Kerkpad 1 | Müller-kabinetorgel 
12.00 uur | Akersloot | Protestantse Kerk | Dielofslaantje 4 | Meere-orgel 
14.30 uur | Uitgeest | Dorpskerk | Castricummerweg 2 | Flaes-orgel
Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale verrassingstocht zonder op-
gave vooraf. De aanvangstijd is 10.30 uur. Deelname is € 15,- p.p. inclu-
sief programma, exclusief lunchkosten. 
Het volledige programma en alle praktische informatie is te vinden op 
www.orgeltochtennoord-holland.nl.

Het Flaes-orgel uit 1869, dat als laatste gehoord kan worden tijdens de 
orgeltocht (foto: gemeente Uitgeest).

graafwerkzaamheden 
langs geesterweg
Deze week begint de firma Stam, in opdracht van Alliander, met graaf-
werkzaamheden langs de Geesterweg vanaf station Uitgeest tot het via-
duct bij Akersloot. 
 
Overlast voor het verkeer is onvermijdelijk. De werkzaamheden nemen 
ongeveer drie weken in beslag.




