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Drie commissievergaderingen
Komende week vergaderen de drie raadscommissies. De openbare bijeen-
komsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen 
om 20.00 uur.
Samenlevingszaken vergadert op maandag 5 september. Op de agenda staat 
onder meer een discussiestuk over (de mogelijkheden van) Beschut werken. 
Dinsdag 6 september is de beurt aan Grondgebiedzaken. Daar buigt men zich 
over onderwerpen zoals het Ontwerpbestemmingsplan Sportpark en een Ver-
klaring van geen bedenkingen voor uitbreiding van Jumbo, Melis Stokelaan 1. 
Donderdag 8 september sluit Algemene Zaken en Financiën de rij. Er wordt 
onder meer gedebatteerd over de Nulmeting klanttevredenheid dienstverle-
ning gemeente Uitgeest en over het Procesplan RAUM voor (her)ontwikke-
ling Erfgoedpark De Hoop. (Het gaat hier niet om een inhoudelijk plan, maar 
om de route om tot zo’n plan te komen, inclusief sessies met inwoners en 
andere belanghebbenden).

Rian Verbeek exposeert ‘Levensloop’
Rian Verbeek-de Lincel exposeert vanaf donderdag 1 september in de 
hal van het gemeentehuis aan de Middelweg. De beeldend kunstenares 
en galeriehoudster in Noordwijk ontwikkelde in de loop der jaren een 
ongecompliceerde eigen schilderstijl. Met veel gevoel voor kleur maakt 
zij schilderijen, met strand en natuur in een hoofdrol. Rian is een typi-
sche autodidact: opgeleid buiten de officiële academies werkt zij zon-
der enige binding met tradities, stromingen of mode. In de expositie ‘Le-
vensloop’ toont zij haar veelzijdigheid aan technieken.
Haar inspiratie is het spel met 
licht en donker. Altijd is zij op 
zoek naar grote contrasten, 
waarin alles meer tot leven komt, 
meer diepte of volume krijgt. Zij 
geniet ervan te laten zien hoe 
mooi de natuur is, de dieren, de 
bloemen, het strand etc. Daarbij 
zoekt zij steeds naar een nieuwe 
stijl, naar verdieping. In technie-
ken die uiteenlopen van verfijnd 
aquarelleren, waarbij de ‘kunst 
van het weglaten’ een grote rol 
speelt, tot werken met mixed 
media, waarbij zij gretig gebruik 
maakt van pasta, verf en spatel. 
 
Acht jaar geleden begon zij 
met het beschilderen van het 
nu zo populaire steigerhout. 
Zo hangt in het gemeentehuis 
van Noordwijk ‘haar’ Willem-
Alexander, waarmee zij een prijs 
won ten tijde van de kroning. 

Slijpen aan spoor in Uitgeest
In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september voert BAM Rail slijp-
werkzaamheden uit aan de spoorlijn in Uitgeest. Het gaat om regulier on-
derhoudswerk. Dat vindt plaats tussen 01.30 en 05.10 uur. Er kan enige ge-
luidshinder optreden.

Vakantie op het water van Uitgeest
De vakantie is al weer bijna over zijn hoogtepunt heen, maar ook in Uit-
geest is flink vakantie gevierd. Dat gebeurde natuurlijk vooral op de bin-
nenwateren, het meer en de oeverparken. De plezierboot op de foto pro-
beert via de sluis  Meldijk van het Binnenmeer naar de binnenhaven en het 
Uitgeestermeer te komen. Met een paar centimeter speling aan stuurboord 
en bakboord kwam het allemaal voor elkaar (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeenten waarderen man-
telzorgers met cadeaubon
Iedere inwoner van de gemeente Uitgeest die wordt geholpen of ver-
zorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorg-
waardering’ aanvragen. De gemeente heeft daarover onlangs een brief 
gestuurd naar alle inwoners van wie de gemeente weet dat zij mantel-
zorg krijgen.   
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door 
mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers 
ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wo-
nen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom wil de gemeente 
hen een blijk van waardering geven in de vorm van een cadeaubon. De-
ze ‘mantelzorgwaardering’ is geen vergoeding voor onkosten, maar een 
waardering voor de ondersteuning en zorg die mantelzorgers in 2016 
hebben geboden.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2016 aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2016 minstens drie 
maanden intensief voor een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet 
wonen in Uitgeest. De mantelzorger(s) mogen ook buiten Uitgeest wo-
nen. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krij-
gen – en die dus geen brief hebben ontvangen –  kunnen iemand voor-
dragen. 

Hoe een mantelzorger aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het ontvangen formulier een 
of meer mantelzorgers aanmelden; ze mogen alleen niet op hetzelfde 
adres wonen. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2016 worden op-
gestuurd naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier. 
Wie geen formulier heeft ontvangen kan er een aanvragen bij het Sociaal 
Team van de gemeente Uitgeest, tel. 14 0251. 

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ont-
vangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Man-
telzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede 
zorgen. Het bedrag van de cadeaubon wordt in oktober bepaald. 

Registratie
De gemeente registreert iedereen die via het aanvraagformulier wordt 
opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2016 als mantelzorger. Zo 
wil de gemeente een beter beeld krijgen van de grootte van de groep 
mantelzorgers en de mate waarin ze worden belast. Dat geeft inzicht in 
de wijze waarop de gemeente hen kan ondersteunen. 
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Dhr. M.P.e. ngambi en mw.  i.a. 
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Ophaaldata gft-afval
in week 36 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 september 
De kleis en Waldijk: woensdag 7 september 
De koog: donderdag 8 september 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 9 september

Met ‘De bouwvakker’ scoorde Rian Ver-
beek hoog in de competitie ‘Schilderij 
van het jaar 2013’.




