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College presenteert 
werkprogramma 2014-2018
Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben hun ambities en plan-
nen voor de komende vier jaar vastgelegd onder de titel ‘Collegewerk-
programma gemeente Uitgeest 2014-2018’. Dit werkprogramma kwam 
tot stand in nauw overleg met het management van de ambtelijke orga-
nisatie. Voor elk doel of resultaat wordt helder en overzichtelijk aange-
geven hoe het zal worden bereikt, op welke termijn, en welke financië-
le middelen en menskracht daarvoor nodig zijn. Het 31 pagina’s tellen-
de document is te downloaden van de gemeentelijke website uitgeest.nl 
onder het tabblad Bestuur & Politiek, College.

Met het collegewerkprogramma geeft het college een concrete eigen in-
vulling aan het coalitieakkoord dat dit voorjaar tot stand kwam. Zowel 
het college als de ambtelijke organisatie verbindt zich aan het realise-
ren van de gestelde doelen. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met 
de lopende werkzaamheden en met het financiële (meerjaren)perspectief 
van de gemeente Uitgeest. Met als gevolg dat het programma een plan-
ning omvat die realistisch genoemd kan worden. Het college kiest voor 
een transparante bestuursstijl. Het zal elk half jaar verslag doen van de 
voortgang van de uitvoering.

Hoe koersvast het college ook wil opereren, het is zich bewust dat er am-
bities zullen moeten worden bijgestuurd en dat er nog nieuwe ambities 
bij kunnen komen. Wat dat betreft is het werkprogramma een dynamisch 
document. Zo kan de intensivering van de samenwerking met de ge-
meenten Bergen, Castricum en Heiloo (samen met Uitgeest de BUCH-ge-
meenten) nog allerlei gevolgen hebben. Het college geeft aan dat moge-
lijk één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de vier gemeenten als 
meest wenselijke variant uit de bus zal komen. Die oplossing zal het col-
lege dan zeker niet uit de weg gaan, maar het tekent daarbij aan dat een 
te realiseren kostenbesparing niet mag leiden tot gedwongen ontslagen.
Het is voor het eerst dat een Uitgeester college zich aan het begin van 
een nieuwe bestuursperiode zo stevig presenteert met een werkpro-
gramma. Burgemeester Theo van Eijk: ‘Wij zijn een echt team. Wij voelen 
ons werkelijk collectief verantwoordelijk voor alle besluiten van het col-
lege. Onder welke portefeuille die oorspronkelijk ook vallen. En alle af-
spraken in dit werkprogramma hebben we ook als zodanig met de ge-
meentelijke organisatie gemaakt. Dat werkt heel prettig.’

Burgerlijke stand
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D.G. van Dijk en C. Weij
D. Lina en K.C.J.M. de Reus 

ONDERTROUW
M. Yelis en E. Íncedayi

Ophaaldata restafval
In week 36 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 1 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 3 september.
De Koog: donderdag 4 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 5 september.

27 augustus 2014

Alle vaartuigen in 
Uitgeest tijdelijk aan wal
Alle vaartuigen in de openbare wateren van Uitgeest moeten van 13 sep-
tember tot 1 december 2014 uit het water worden gehaald. De reden 
is de jaarlijkse schouw van alle watergangen door het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Medewerkers van de gemeentelijke 
buitendienst zullen rond 15 september controleren of er nog schepen, 
bootjes, kano’s etc. in het water liggen.
Eigenaren van vaartuigen die na 13 september niet zijn verwijderd zul-
len worden aangeschreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na twee 
weken nog niet zijn verplaatst worden na het opmaken van een proces-
verbaal op kosten van de eigenaar verwijderd en opgeslagen op de ge-
meentewerf. De maximale duur van de opslag is dertien weken. Daarna 
wordt het vaartuig openbaar verkocht, of eerder als de waarde niet op-
weegt tegen de kosten van opslag. 
De schouw door het hoogheemraadschap maakt onderdeel uit van het 
noodzakelijke onderhoud van de watergangen. Goed onderhoud van wa-
ter is in het belang van de volksgezondheid en milieuhygiëne. Dat on-
derhoud omvat onder meer: het verwijderen van overdadige watervege-
tatie, drijfvuil en bouwafval; onderzoek naar de kwaliteit van de water-
kanten;  controle op riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. 
Bovendien is onderhoud van de beschoeiing nodig om de waterkant vei-
lig te houden. 
Het onderhoud door het hoogheemraadschap wordt uitgevoerd tussen 1 
oktober en 1 december. 

Gemeente krijgt ‘Gezicht 
op Uitgeest’ in bruikleen
Burgemeester Theo van Eijk en voorzitter van de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest Theo Duivenvoorden hebben op dinsdag 19 augustus een 
overeenkomst gesloten waarbij de gemeente een fraai schilderij in bruik-
leen krijgt. Het gaat om een olieverfschilderij van de Heemskerkse kunste-
naar Ambro Louwe, getiteld ‘Gezicht op Uitgeest’.
Oud Uitgeest kreeg het schilderij van de kunstenaar ten geschenke, maar 
kon er vanwege de forse afmetingen: 200 cm breed bij 120 cm hoog, 
in het Regthuys geen geschikte plek voor vinden. Burgemeester Van Eijk 
sloot zich graag aan bij het voorstel van Oud Uitgeest om een geschikte 
plek te zoeken in het gemeentehuis.
Een verheugde Theo Duivenvoorden: ‘De gemeente gaat een plaatsje in-
richten in de hal van het gemeentehuis. Daar zullen veel meer mensen 
het kunnen zien dan in het Regthuys. Een schilderij van deze kwaliteit en 
van zo’n grote herkenbaarheid qua onderwerp verdient dat ook gewoon.’
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Wij dragen de Vereniging Oud Uitgeest een 
warm hart toe. Deze samenwerking onderstreept de verbintenis tussen de 
gemeente en de vereniging.Expositie Babs Bannenberg

De expositie van de ruimtelijke objecten van Babs Bannenberg in het ge-
meentehuis is met een week verlengd. Deze blijft nu te zien tot vrijdag 5 
september.

Burgemeester Theo van Eijk (links) en voorzitter Theo Duivenvoor-
den ondertekenen de bruikleenovereenkomst. Op de achtergrond het 
schilderij ‘Gezicht op Uitgeest’ 
(foto: gemeente Uitgeest)




