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Aanzienlijke stijging aanvragen 
woningisolatie – budget beperkt
Na het bericht dat de mogelijkheid tot aanvragen van de Wij Wonen  
Wijzer-subsidieregeling voor woningisolatie vanwege budget beperkt is, is 
het aantal subsidieaanvragen aanzienlijk gestegen. Gezien het nog beperkt 
beschikbare budget in veel gemeenten én de deadline van 30 november 
2016 raadt Omgevingsdienst IJmond inwoners van de gemeenten Bever-
wijk, Uitgeest, Heemskerk en Velsen aan om zo spoedig mogelijk hun aan-
vraag in te dienen.

Bij Omgevingsdienst IJmond stromen de subsidieaanvragen voor diverse ge-
meenten binnen. ‘We zien een enorme stijging in de aanvragen. Isolatie is 
een slimme eerste stap om energie te besparen en inwoners gaan massaal 
aan de slag,’ laat Niels Tijhuis, projectmedewerker bij de omgevingsdienst, 
weten. ‘Er is echter nog beperkt budget.’ Subsidieaanvragen worden pas 
toegekend zodra het gereedmeldingsformulier inclusief factuur binnen is. 
Dat kan tot 30 november 2016 of zolang er budget is.

Wanneer u kiest voor dak-, vloer- en gevelisolatie en/of voor isolatieglas 
komt u in aanmerking voor de subsidie. Het is ook mogelijk met terugwer-
kende kracht subsidie aan te vragen, wanneer u na 1 januari 2014 de woning- 
isolatie heeft laten aanbrengen. Haalt u de ondergrens van € 1.500,- niet?  
U kunt nu samen met uw buren of andere inwoners van uw gemeente een 
aanvraag indienen zodat u daar wel aan voldoet.

Verduurzamen
Wanneer u energie wilt besparen, is het isoleren van uw woning een slimme 
eerste stap. Het isoleren van uw dak, vloer of gevel, of het vervangen van 
uw glas voor HR++-glas verbetert uw wooncomfort aanzienlijk. Net zo be-
langrijk, u bespaart op uw energierekening en u vermeerdert de waarde van 
uw huis. Om het isoleren van uw woning nog aantrekkelijker te maken, stel-

len gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen, met on-
dersteuning van de provincie 
Noord-Holland, subsidie beschik-
baar.

Voor meer informatie, voorwaar-
den en indienen van aanvragen 
kunt u terecht op www.wijwonen-
wijzer.nl en voor meer informatie 
over maatregelen kunt u terecht 
op www.duurzaambouwloket.nl.

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 29  augustus 2016 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behande-
len bouwplannen ligt vanaf 26 augustus 2016 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

47e Huttenweek Uitgeest in volle gang

Voordat zij de vlag hees als symbolische opening van de Huttenweek 2016 
op maandagmorgen 22 augustus werd locoburgemeester Judie Klooster-
man geïntroduceerd door een circusdirecteur. Op het terrein aan de Bin-
nenkruierstraat staat als extra attractie een echte circustent, waar tus-
sen het timmeren en bouwen door allerlei festiviteiten plaatsvinden voor 
de 350 deelnemertjes. De begeleiding is weer in de vertrouwde handen 
van ruim 30 vrijwilligers en vele ouders, ondersteund door tal van gul-
le sponsoren. Een Uitgeester feest om trots op te zijn (foto: gemeente  
Uitgeest). regelen kunt u terecht op www.duurzaambouwloket.nl.

Nieuw onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online win-
kelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker winkelslui-
ting en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen 
met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een 
compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek 
onderzoek naar het koopgedrag van groot belang. 

Begin september start in de Randstad daarom een grootschalig regio-
naal onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2011, in beeld waar in-
woners van de Randstad boodschappen doen, winkelen en doelgerichte 
aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankoop-
locaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijk-
heid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en pro-
vincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provin-
cies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Uitgeest 
neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeks-
bureau I&O Research.

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden ook eni-
ge honderden inwoners uit Uitgeest uitgenodigd voor deelname aan het  
onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitno-
diging in de brievenbus. Deelnemen kan door online een vragenlijst in 
te vullen. Ook kan het zijn dat het onderzoeksbureau telefonisch contact 
opneemt om de vragenlijst af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwil-
lig maar wordt door de provincies en uw gemeente zeer op prijs gesteld. 
De resultaten van het onderzoek worden eind 2016 bekend via www.
kso2016.nl.  Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek  
vinden. Voor vragen kan gemaild worden met info@kso2016.nl.

Voor vragen over het onderzoek:
Telefonisch: I&O Research (053 - 482 5000). E-mail: info@kso2016.nl

BURgeRlijke stANd
NAtURAlisAtie
sinds 18 augustus is mevrouw 
A.H. Haji, afkomstig uit soma-
lië, officieel Nederlander. Bur-
gemeester Wendy Verkleij ver-
raste haar na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid met een feestelijke 
bos bloemen (foto: gemeente 
Uitgeest). 

UitgesCHReVeN
B. van As, adres onbekend

Ophaaldata restafval
in week 35 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: maandag 29 augustus
de kleis en Waldijk: woensdag 31 augustus
de koog: donderdag 1 september
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 2 september




