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Gemeentehuis dicht op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag 
gesloten op vrijdagmorgen 28 augustus en ook telefonisch dan 
niet bereikbaar. Vrijdagmiddag is het gemeentehuis van Uit-
geest altijd al dicht voor het publiek.  

26 augustus 2015

Jan Maliepaard exposant 
in gemeentehuis
Jan Maliepaard (Haarlem, 1964) exposeert de komende maanden in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Maliepaard is een autodidactische kunstschilder. 
Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit realistische gouacheschilde-
rijen, gemaakt in een bijzondere, door hem zelf ontwikkelde schildertech-
niek. Met een zeer beperkt gebruik van kleur en veel gevoel voor composi-
tie worden menselijke emoties in beeld gebracht.
De gouaches zijn altijd gebaseerd op (details van) eigen foto’s en foto’s 
van derden. Het werk van Jan onderscheidt zich echter op het gebied van 
compositie, kleurgebruik, nuance, contrast- en sfeertekening van deze fo-
to’s en is hierdoor als oorspronkelijk werk te kwalificeren. Jan heeft voorts 
ShapeTyle Art ontwikkeld, een nieuwe kunstvorm waarbij composities van 
beschilderde tegels op een zwart paneel van aluminium of plexiglas wor-

den geplaatst.
Jan Maliepaard heeft in binnen- en 
buitenland geëxposeerd, o.a. in 
New York, Beijing, Wenen en Lon-
den. Zijn werk is gepubliceerd in 
diverse internationale kunstboe-
ken en tijdschriften, waaronder 
The New York Arts Magazine en de 
Engels-Duitse uitgave van de Who 
is Who in Visual Art- Masters of Re-
alistic Imagery.

Naast zijn werkzaamheden als 
kunstschilder is hij auteur van de 
biografie De Vader van Pietje Bell, 
over de kinderboekenschrijver 
Chris van Abkoude (1880-1960). 
Over het werk van deze schrijver 
publiceerde Jan o.a. in De Groe-
ne Amsterdammer, het Algemeen 
Dagblad en de VARA-gids.

Vanaf 14 september: bootjes 
uit gemeentelijk water halen!
Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst zullen vanaf 14 september 
2015 controleren of er schepen, bootjes, kano’s, pontons e.d. in de openba-
re wateren liggen die bij de gemeente Uitgeest in onderhoud zijn. Ook aan-
legpalen en aanlegsteigers die niet op eigen grond staan, dienen verwijderd 
te zijn. Woensdag 16 september wordt in de gemeente Uitgeest namelijk 
gestart met groot onderhoud aan de watergangen. Dat onderhoud onder-
vindt hinder van de aanwezige vaartuigen en palen kunnen schade veroor-
zaken aan de onderhoudsapparatuur. Het onderhoud en de nacontrole du-
ren tot en met 1 december 2015. Tot die datum is het dus niet toegestaan 
om vaartuigen etc. in de watergangen af te meren die door de gemeente 
worden onderhouden. De te verwijderen vaartuigen kunnen overigens niet 
in de aangrenzende bermen worden gelegd, omdat die binnenkort worden 
gemaaid. Als dit toch gebeurt zullen de vaartuigen op kosten van de eige-
naar worden verwijderd. Vergeleken met vorig jaar is een grote verandering 
dat de watergangen in de gehele Waldijk nu door het hoogheemraadschap 
worden uitgevoerd. Voor vragen over het onderhoud daar kan men terecht 
bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
De blauw ingekleurde watergangen op de kaart worden door de gemeente 
onderhouden. Deze kaart is te bekijken op de website van de gemeente en 
op papier in het gemeentehuis.
Eigenaren van vaartuigen die na 14 september 2015 niet zijn verwijderd 
zullen worden aangeschreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na 
twee weken nog niet zijn verplaatst worden na het opmaken van een pro-
ces-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 vaar-
tuig openbaar verkocht, of eerder, als de waarde niet opweegt tegen de kos-
ten van opslag. De onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen zijn 
noodzakelijk voor een goede doorstroming en afvoer van overtollig water.
Goed onderhoud van water is in het belang van de volksgezond-
heid en milieuhygiëne. Het onderhoud omvat onder meer: het ver-
wijderen van overdadige watervegetatie, drijfvuil en bouwaf-
val, controle op riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. 
Het onderhoud voor de gemeente wordt door aannemer Theo Klever b.v. 
uitgevoerd tussen 16 september en 1 december 2015. Voor vragen kunt u 
een meldingsformulier invullen op de website van de gemeente.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.J.M. Sanders, 79 jaar

A.C. Rietveld, echtgenote 
van G. Duinmaijer, 87 jaar

Ophaaldata restafval

In week 38 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 31 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 september.
De Koog: donderdag 3 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 september.

Aanlijn- en muilkorfgebod
Het college heeft de eigenaar en de oppassers van een staffordshire-bulter-
riër opgedragen om deze hond nog alleen aangelijnd en voorzien van een 
muilkorf in Uitgeest uit te laten. Dat gebod geldt óók voor de plekken, die 
in de gemeente zijn aangewezen waar honden los mogen lopen.
Dit besluit is genomen omdat het dier donderdagmiddag 20 augustus op 
een pad langs de Ziendervaart een aangelijnde labradoodle puppy tot bloe-
dens toe in de hals verwondde. Er kwamen zes volwassen voorbijgangers 
aan te pas om de staffordshire te dwingen de puppy los te laten.
De oppassers hadden geen controle over het dier. Het college zal in de toe-
komst niet aarzelen om in overeenkomstige gevallen en/of ter preventie op 
grond van de APV opnieuw een aanlijn- en muilkorfgebod uit te vaardigen.

Verklaring omtrent 
gedrag soms gratis
Het college heeft de eigenaar en de oppassers van een staffordshire-bulter-
riër opgedragen om deze hond nog alleen aangelijnd en voorzien van een 
muilkorf in Uitgeest uit te laten. Dat gebod geldt óók voor de plekken, die 
in de gemeente zijn aangewezen waar honden los mogen lopen.
Dit besluit is genomen omdat het dier donderdagmiddag 20 augustus op 
een pad langs de Ziendervaart een aangelijnde labradoodle puppy tot bloe-
dens toe in de hals verwondde. Er kwamen zes volwassen voorbijgangers 
aan te pas om de staffordshire te dwingen de puppy los te laten.
De oppassers hadden geen controle over het dier. Het college zal in de toe-
komst niet aarzelen om in overeenkomstige gevallen en/of ter preventie op 
grond van de APV opnieuw een aanlijn- en muilkorfgebod uit te vaardigen.

’Sharing’, sfeertekening in zwart-wit 
van Jan Maliepaard.

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 activiteiten or-
ganiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld ac-
tiviteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kinderen of mensen 
met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid en duurzaam-
heid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzomerfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activiteiten 
maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang en ty-
pe activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.nl 
met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.




