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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Ruim 2.400 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken over Uit-
geest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

19 augustus 2015

Gemeentegids 
Uitgeest 2015
Enkele weken geleden is in Uitgeest de nieuwe Ge-
meentegids 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 bla-
dert hem digitaal door: http://lokaaltotaal.nl/gid-
sen/uitgeest
Bij adressen met een ja-neesticker of nee-neestic-
ker mogen geen gidsen worden bezorgd. Het kan 
voorkomen dat ook op ‘normale’ adressen de gids 
niet is aangekomen. 

Op het omslag van de Gemeentegids 2015 prijkt 
het ‘Jongetje van Uitgeest’.

Gehandicapten-
parkeerkaart buiten 
Uitgeest
Kunnen Uitgeesters met een gehandicaptenparkeerkaart hun kaart in an-
dere gemeenten gebruiken? Mogen ze daar ook op een ‘gewone’ plek 
staan als alle gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn, of moet je dan 
betalen?
Wat er kan en wat er niet kan verschilt mogelijk per gemeente. Daar-
om een tip van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Uitgeest: kijk 
op de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl. Daar kunt u per ge-
meente alle bijzonderheden vinden.  

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in 
de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeen-
te verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te 
wachten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herin-
neringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie 
maanden nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. 
Het moet daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kos-
ten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen ha-
len? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

Burgerlijke stand

GETROUWD: A. Glijnis en E. Krom

Ophaaldata gft-afval

In week 35 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 24 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 26 augustus.
De Koog: donderdag 27 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 28 augustus. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
28 augustus.

Belemmeringenwet 
Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Uitgeest verklaart dat, in-
gevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 
30 juli 2015, RWS-2015/27815, ten behoeve van de aanleg en 
instandhouding door Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier, van een rioolwaterpersleiding met bijkomende wer-
ken in de gemeente Uitgeest, met ingang van 24 augustus 
2015 ter inzage ligt voor een periode van veertien dagen in 
het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest.  

Verklaring omtrent 
gedrag soms gratis
Vrijwilligers kunnen soms aanspraak maken op een gratis Verklaring om-
trent Gedrag (VOG). Naast vrijwilligers die werken met kinderen kun-
nen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke be-
perking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de 
aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declara-
ties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aange-
vraagd bij het ministerie van justitie, dienst Justis.
Voor de gratis aanvraag moet wel worden voldaan aan een aantal voor-
waarden. Meer  informatie is te vinden op internet: www.justis.nl/pro-
ducten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers.

Gemeentehuis dicht 
op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag gesloten 
op vrijdagmorgen 28 augustus. Het gemeentehuis is dan ook telefonisch 
niet bereikbaar.
Vrijdagmiddag 28 augustus is het gemeentehuis van Uitgeest – zoals al-
tijd op vrijdagmiddagen - dicht voor het publiek.  

Financiële 
ondersteuning voor 
activiteiten in de wijk
Hebt u ideeën voor activiteiten in uw wijk rondom een specifiek thema? 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners samen in de wijk activi-
teiten organiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bij-
voorbeeld activiteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kin-
deren of mensen met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaar-
heid en duurzaamheid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzo-
merfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activitei-
ten maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang 
en type activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.
nl met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.




