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Inspraak op resultaten planstudie 
Verbinding A8-A9
Naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 is de afgelopen ja-
ren onderzoek gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zijn door Gede-
puteerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS hebben nog geen alter-
natief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind 
dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis 
van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. 

Inspraakperiode
U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze in 
te dienen. Dit kan tot en met zondag 1 oktober 2017. De inspraakperiode is 
vanwege de zomervakantie verlengd. Hoe u een zienswijze kunt indienen 
kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.
Op deze website kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrap-
porten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stuk-
ken zijn ook in te zien in het gemeentehuis van Uitgeest, tijdens de openings-
uren.

Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat  het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de bes-
te oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tus-
sen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de leefbaarheids- 
en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het Golfbaan- en het Heems-
kerkalternatief scoren gelijkwaardig qua oplossend vermogen en effecten op 
de omgeving, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 mil-
joen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaan-
alternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. 
Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golf-
baanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. 
De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve 
voorkeursalternatief. 

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een 
reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen 
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief 
voorkeursalternatief wordt naar verwachting rond de jaarwisseling genomen 
door  Provinciale Staten.
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Gebiedsregisseur Yvonne Groen gaat sinds 1 januari van dit jaar voor de ge-
meente Uitgeest in gesprek met inwoners, verenigingen, organisaties en on-
dernemers. Tot nu toe stapte zij rechtstreeks op iedereen af, maar daar komt 
nu een nieuwe aanpak bij. Vanaf deze zomer zoekt zij inwoners op met een 
‘buurtbakkie’, oftewel een kopje koffie op locatie. Als eerste komt De Koog 
aan de beurt op dinsdag 19 september in jongerencentrum Zienhouse.
Op donderdag 21 september zijn de bewoners van het Oude Dorp (en overi-
ge inwoners van Uitgeest) welkom in Dorpshuis de Zwaan. Bewoners van De 
Kleis en van Waldijk komen op dinsdag 26 september aan de beurt als de deu-
ren van De Juffer (aan De Juffer) opengaan. De buurtbakkies beginnen steeds 
om 17.00 uur en duren tot 18.30 uur.

Yvonne Groen: ‘Mijn voornaamste doel is om inwoners, groepen en partijen 
met elkaar en met mij in contact brengen. Want “de gemeente” zijn we samen. 
Een “buurtbakkie” is niets meer of minder dan een moment om elkaar te le-
ren kennen onder het drinken van een kopje koffie of thee. Natuurlijk hoop 
ik dan van buurtbewoners te horen over het woon- en leefgenot in hun buurt 
of straat. En over de veranderingen die zij wensen voor hun buurt, maar ook 
de manier waarop inwoners en gemeente dat samen kunnen aanpakken. Het 
gaat dus vooral om ideeën voor de leefomgeving. En niet om het recht leggen 
van stoeptegels of andere zaken die Uitgeesters eenvoudig via de gemeente-
lijke website kunnen melden (“Meldingen, klachten en vragen” op de home-
page).’ 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Groen via de e-mail: yvon-
negroen@debuch.nl of  mobiel: 06-12403630.

Druk verkeer op de N203 bij Krommenie. 

Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een openbare in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunnen bezoe-
kers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de openings-
uren tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Middel-
weg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl en 
via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wonen, subpa-
gina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te vinden, met na-
me over de totstandkoming van de visie.

Eerste ‘buurtbakkie’ in De Koog

Geniet u ook zo van ons prachtige strand? Help dan mee ons strand 
schoon te maken en schrijf u in voor de Boskalis Beach Cleanup Tour. 
Van 1 tot en met 15 augustus wordt de hele Noordzeekust schoonge-
maakt. Op zaterdag 12 augustus wordt de kust van Egmond tot Castri-
cum schoongemaakt en op zondag 13 augustus van Castricum tot Wijk 
aan Zee. 
Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee wordt 
elk jaar de Noordzeekust over de totale lengte schoongemaakt. Vorig 
jaar werd er maar liefst 19.203 kilo afval opgehaald. De opruimactie is 
gestart op dinsdag 1 augustus 2017 op twee locaties: in Cadzand en 
op Schiermonnikoog. De hele Noordzeekust is opgedeeld in 30 etap-
pes waarbij deelnemers uit het hele land komen helpen een stuk strand 
schoon te maken. Na twee weken is de finish in Zandvoort op dinsdag 
15 augustus. Hier worden de resultaten bekendgemaakt tijdens de fees-
telijke afsluiting. 

Stichting Noordzee doet ook onderzoek naar het afval. De belangrijkste 
bevindingen van 12 jaar onderzoek naar afval op de Nederlandse stran-
den zijn:  
•	 Per	100	meter	strand	worden	gemiddeld	380	stuks	afval	aangetroffen. 
•	 Er	is	over	de	afgelopen	twaalf	jaar	geen	significante	daling	vast	te	stellen. 
•	 Veruit	 het	 grootste	 aandeel	 (90	 procent)	 bestaat	 uit	 plastic. 
•	 Meer	dan	de	helft	van	het	afval	op	de	gemonitorde	stranden	komt	uit	
sectoren visserij en scheepvaart.
Stichting De Noordzee pleit voor goed afvalmanagement op zee en in de 
havens en het voorkomen van zwerfafval door toerisme. Samen met het 
bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de over-
heid werkt zij aan een schone en afvalvrije Noordzee.

Helpt u mee?
Stichting Noordzee kan erg goed hulp gebruiken. Schrijf u in als vrijwil-
liger voor één of meerdere etappes. Ook wordt nog gezocht naar dagte-
amleden, deelnemersbegeleiders en een communicatieheld(in). Kijk voor 
meer informatie op www.beachcleanuptour.nl

Helpt u mee ons strand 
schoon te maken?




