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Burgemeester bij 
diamanten echtpaar Reiff
De heer en mevrouw Reiff-Leijendekkers kregen op woens-
dag 22 juli 2015 bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Die  
verraste het Uitgeester echtpaar met een feestboeket omdat 
het die dag zestig jaar geleden was dat het in Vlaardingen in het  
huwelijk trad.

De geboren Rotterdammers J.M. Reiff (83) en M.B. Reiff-Leijendekkers (86) 
leerden elkaar na een woelige oorlogsperiode in 1950 kennen op dansles in 
Vlaardingen. Een jaar later verloofden ze zich, maar ze moesten met hun brui-
loft wachten tot 1955. Toen kwam er eindelijk woonruimte:  op de bovenver-
dieping van het ouderlijk huis van de bruidegom. Na de geboorte van twee 
dochters en twee zoons en twee woningen verder kreeg de chemicus Reiff een 
baan bij Cargill in Amsterdam. Verhuizen werd noodzakelijk en na een tus-
senstop van negen maanden in Wormerveer kon het gezin in 1971 een koop-
woning betrekken in de Kerverslaan in de kersverse Uitgeester wijk De Koog.
De overstap van een bedrijvige industriestad naar een dorp was groot, maar 
toch hebben ze geen moment spijt gehad: ‘Dichtbij het mooie Uitgeestermeer, 
het strand, grote steden vlakbij.’ Mevrouw was in Vlaardingen al actief voor 
het Rode Kruis, in Uitgeest zette zij dat voort, onder meer bij de administra-
tie en de organisatie van de collectes. Na 41 jaar zette zij er een punt achter. 
Zij was toen al geëerd met de Zilveren Penning van het Rode Kruis en met het 
lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Die koninklijke onderscheiding 
dankte zij ook aan haar vrijwilligerswerk in het Dienstencentrum en haar ne-
gentien jaar bestuurswerk voor stichting De Kuil.
Het diamanten echtpaar geniet volop van de zes kleinkinderen, die allemaal 
in de buurt wonen. Tegenwoordig trekken ze er niet meer met de fiets op uit, 
maar nog wel met de auto: ‘Vooral in de omgeving; Vlaardingen en Rotterdam 
zijn onherkenbaar veranderd.’
Verder gaan ze nog regelmatig bridgen en klaverjassen, thuis met vrienden 
of in de soos. Op 6 september wordt de diamanten bruiloft gevierd met een 
boottocht over het Uitgeestermeer, met buffet aan boord. Samen met kinde-
ren, kleinkinderen en goede vrienden.

Het diamanten echtpaar Reiff-Leijendekkers op hun zestigste trouwdag met 
burgemeester Wendy Verkleij (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentegids Uitgeest 2015
Afgelopen weken is in Uitgeest de nieuwe Gemeentegids 2015 huis aan huis-
bezorgd. Wie de gids niet heeft ontvangen kan er een afhalen van de leestafel 
in de hal van het gemeentehuis. Of bladert hem digitaal door: http://lokaalto-
taal.nl/gidsen/uitgeest
Bij adressen met een ja-neesticker of nee-neesticker mogen geen gidsen wor-
den bezorgd. Het kan voorkomen dat ook op ‘normale’ adressen de gids niet 
is aangekomen.

Ophaaldata gft-afval
In week 33 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 10 augustus. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 12 augustus.
De Koog:  donderdag 13 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 14 augustus. 

Opruimen julistorm duurde hele week
Medewerkers van de brandweer Uitgeest en van de gemeente-
lijke buitendienst zijn zaterdag 25 juli vanaf 14.00 uur in touw 
geweest met het opruimen van de stormschade. In Uitgeest zijn 
zeven bomen omgewaaid; drie onherstelbaar beschadigde bo-
men moesten worden omgezaagd en twee bomen werden voor-
afgaand aan het natuurgeweld preventief gerooid. De brandweer 
was na het werk in Uitgeest zondagmorgen nog tot 02.00 uur in 
touw bij het verlenen van assistentie bij de stormschade in om-
liggende gemeenten.

De meeste schade zat in de kronen van bomen, die beschadigd zijn door afge-
broken takken. Twee boomverzorgers met hoogwerker werden ingehuurd om 
die takken netjes af te zagen, zodat de beschadigde bomen behouden kun-
nen blijven. Van IJmond Werkt waren vijf man bezig om gazons, beplantings-
vakken, trottoirs en wegen vrij van takken te maken. Zij maakten stapels van 
de takken, die weer door drie man van de buitendienst werden versnipperd. 
Het werk nam de gehele vorige week in beslag.
De hulp van inwoners werd door de gemeente van harte verwelkomd. Om al-
le afgewaaide takken zo snel mogelijk weg te hebben en de straten weer vei-
lig en goed berijdbaar te krijgen konden inwoners takken op een veilige plek 
langs de weg op een hoop gooien. De gemeentelijke buitendienst kwam het 
hout dan ter plekke versnipperen.
Het voornemen is om acht van de twaalf gesneuvelde bomen te vervangen 
door nieuwe. Vier bomen stonden op een plek die te ongunstig is om opnieuw 
te beplanten. Het is mogelijk dat de komende  tijd nog bomen worden aan-
getroffen die gevaar kunnen opleveren en die alsnog moeten worden omge-
zaagd.

Bekendmaking Wet 
geluidhinder Langebuurt 81
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, bekend dat 
voor de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een 
hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de omge-
vingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een verzoek om vaststelling van 
een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omge-
vingsdienst IJmond. De vastgesteld hogere waarde heeft betrekking op weg-
verkeerslawaai.
 De bevoegdheid van het college van Uitgeest tot vaststelling van hogere waar-
den voor de geluidsbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst IJmond. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond heeft 
het besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ten 
behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest genomen.
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 5 augus-
tus 2015 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter inzage 
bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en van maan-
dag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van 09.00 t/m 
12.00 uur bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest 
gedurende openingstijden.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van ‘Besluit hogere waarde Wet geluid-
hinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest’.
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