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Ophalen gft-afval
In week 35 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaalda-
gen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 28 augustus; wijk 2, dinsdag 29 augustus; wijk 3, 
woensdag 30 augustus; wijk 4, donderdag 31 augustus; wijk 5, vrij-
dag 1 september.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Terinzagelegging ontwerpwijzi-
gingsplan ‘Groot Dorregeest 7’ 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van het bepaal-
de in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Al-
gemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2017 
hebben besloten het wijzigingsplan ‘Groot Dorregeest 7’ ter inzage te leggen 
ten behoeve van het opstarten van de formele procedure.

Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar de 
bestemming 'Wonen' door middel van de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit 
houdt in dat de agrarische bebouwing op het perceel wordt gesaneerd, het 
agrarisch bouwvlak wordt verwijderd en er naast de bestaande bedrijfswo-
ning nog een woning wordt opgericht. Beide woningen krijgen de bestem-
ming ‘Wonen’. Voor de volledige inhoud van het bestemmingsplan verwijzen 
wij naar de locaties waar de stukken ter inzage liggen.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met relevante bijlagen, evenals het besluit tot ter 
inzagelegging, liggen vanaf donderdag 24 augustus 2017 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te 
Uitgeest. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan inclusief bijlagen te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id NL.IMRO.0450.WPgrootdor-
regeest7-ON01. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kun-
nen belanghebbenden een zienswijze indienen, zowel schriftelijk als of mon-
deling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 
140251 een afspraak maken.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt? 
Binnenkort ontvangen sommige inwoners van Uitgeest per post een uitnodi-
ging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vul-
len. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en 
het optreden van gemeente en politie  in de buurten van Uitgeest. Door uw 
mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw 
buurt. In Uitgeest zijn 940 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek 
geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven 
en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het on-
derzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, 
meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het 
gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 24 augustus. Deelname aan het 
onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onder-
zoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2018 verwacht.

Wethouder Kunst en Cul-
tuur Anke de Vink-Hartog 
opent woensdagavond 30 
augustus 2017 om 20.00 
uur in de hal van het ge-
meentehuis een expositie 
van de schilderijen van An-
neke Brinkman en Eric Mul-
der. Hun werk blijft daar tij-
dens de openingsuren van 
het gemeentehuis te bezich-
tigen tot en met 27 oktober.

Anneke Brinkman is gebo-
ren en getogen in Assen-
delft en woont daar op de 
plek waar haar ouders hun 
boerenbedrijf hadden. Als 
kind tekende en schilderde 
zij al, tegenwoordig voor-
al met acrylverf op doek of 
houten panelen.

Vanuit haar atelier in de voormalige koeienstal ziet zij de koeien, scha-
pen en geiten die zij zo graag schildert. Vaak begint het met een foto 
van een dier in zijn natuurlijke omgeving, of in een stal.

Anneke Brinkman is lid van de schilderskring Uitgeest, die jaarlijks tij-
dens de kunstroute exposeert in Dorpshuis de Zwaan. Zij geeft schil-
derles en workshops voor een aantal groepen. Meer informatie: www.
annekebrinkman.nl
Eric Mulder is een autodidactische kunstschilder die zeer uiteenlopen-
de technieken gebruikt en allerlei onderwerpen gebruikt. Van etsen tot 
olieverfschilderijen en van linosneden tot potloodtekeningen. ‘Sinds 
kort experimenteer ik met wiskundige formules. Daarmee kun je teke-
ningen maken die soms interessante vormen geven. Zo hoop ik meer 
te leren over wat een werk “mooi” maakt.’

Schoonheid staat sowieso centraal in het werk van Mulder: ‘Ik schilder 
beelden die me iets doen qua compositie of voorstelling. Onderwer-
pen kunnen daarbij enorm uit elkaar lopen en dat vind ik juist leuk, el-
ke keer weer iets nieuws. Zeven jaar geleden heb ik de Schilderskring 
Uitgeest opgericht. We vormen een groep van tien kunstschilders die 
elke twee weken een inloopatelier houden in Dorpshuis de Zwaan. We 
hebben nog plaats voor nieuwe leden: www.schilderskringuitgeest.nl.

Wethouder 
opent dubbel-
expositie 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Parapluplan 2017’ 
Vanaf 25 augustus ligt in het gemeentehuis van Uitgeest gedurende zes we-
ken het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan 2017’ ter inzage. Tijdens de 
openingsuren is het op te vragen bij de publieksbalie. Het is ook digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de website van de gemeen-
te Uitgeest (www.uitgeest.nl) onder het tabblad ‘Gemeentehuis’, subtab ‘Terin-
zagelegging’.

Om een aantal redenen is besloten een zogeheten paraplubestemmingsplan 
op te stellen. Eén daarvan is dat de bestemmingsplannen van Uitgeest nog niet 
toe zijn aan een nieuwe integrale herziening. De regels van het ontwerp-pa-
raplubestemmingsplan worden bij de komende actualisaties van de onderlig-
gende bestemmingsplannen mee aangepast, waardoor de werking van dit pa-
rapluplan uiteindelijk vervalt.
Het parapluplan regelt de volgende onderwerpen: Parkeren, Standplaatsen, 
Dakkapellenregeling, Internetdetailhandel, Tijdelijke huisvesting van seizoen-
arbeiders.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een mondeling of 
schriftelijke zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor meer 
informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met de heer B. Visser, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Team Plannen 
& Projecten 06-25756261.

Anneke Brinkman schilderde deze landgeit 
op een houten paneel.




