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Ophaaldata restafval
In week 36 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt: wijk 1, maandag 4 september; wijk 2, dinsdag 5 september; 
wijk 3, woensdag 6 september; wijk 4, donderdag 7 september; wijk 
5, vrijdag 8 september.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds van start 
Op 25 juli (Bergen, Castricum, Heiloo) en op 8 augustus (Uitgeest) hebben 
de colleges besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinde-
ren overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds voor de periode 2017-2020. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben tot maxi-
maal 120% van het wettelijk sociaal minimum, vanaf het aankomende school-
jaar via deze fondsen mee kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten.
In september of oktober houden de gemeenten samen een feestelijke start-
bijeenkomst. Daarna informeren ze over spelregels en aanvraagprocedure, 
ook via betrokken organisaties en instellingen en de Sociale Teams.    

Kinderen minimagezinnen
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
die om fi nanciële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 
Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die 
om fi nanciële redenen geen lid kunnen worden van  een culturele vereni-
ging (dans, muziek, scouting, etc). Waar thuis geen geld is om mee te doen 
aan sport- en/of culturele activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die 
voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig 
te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uit-
sluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van 
het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. 
Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra fi nanciële mid-
delen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze 
moeten zoveel als mogelijk ‘in natura’ (via voorzieningen) worden ingezet, 
zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 
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Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een openbare in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunnen bezoe-
kers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de openings-
uren tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Middel-
weg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl en 
via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wonen, subpa-
gina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te vinden, met na-
me over de totstandkoming van de visie.

Ruimtelijke ontwikkeling
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de ruimtelijke ont-
wikkeling van Uitgeest en wordt een beeld geschetst van het dorp in 2030. 
Daarbij wordt aangegeven wat dit voor de verschillende deelgebieden in het 
dorp betekent. De hoofdlijnen van de visie zijn: het versterken van de ruimte-
lijke kwaliteit in het dorp;  een gezonde, sociale en vitale kern; een goed be-
reikbaar dorp met goede voorzieningen rond het centrum en het station en de 
ombouw naar een duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige gemeen-
te. Deze rode draden worden uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is no-
dig om doelen te halen zoals: voldoende woningen, goede openbare ruimte, 
vitaal centrum, gezonde omgeving en beperken overlast water? 
Mede op basis van de zienswijzen die op de Omgevingsvisie worden inge-
diend wordt een voordracht gedaan aan de gemeenteraad om de Omgevings-
visie Uitgeest 2030 vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting eind 2017.

De gemeente Uitgeest en de S.U.S. hebben donderdag 24 augustus op-
nieuw overleg gevoerd over de beëindiging van de ambtelijke onder-
steuning per 1 december 2017. Afgesproken is om onderzoek te doen 
naar nieuwe vormen van professionele ondersteuning, zodat de conti-
nuïteit van het programma van de S.U.S. gegarandeerd is.
De gemeente en de S.U.S. zijn beide bereid om de problemen ten aan-
zien van de ondersteuning op korte termijn op te lossen verder met el-
kaar uit te werken. Beide partijen vertrouwen erop dat ruim voor 1 de-
cember 2017 duidelijk is hoe de S.U.S. haar werk in de toekomst voort 
zal zetten. 

Gemeente en SUS: constructief 
vervolgoverleg in gemeentehuis

De Buurtsportcoach Uitgeest organiseert op 
dinsdag 12 september een fittest bij Liefting Fit 
in Uitgeest. 

De fittest is geschikt voor ieder niveau, of u 
nu wel of niet een sport beoefent. Deelname 
aan de fittest is gratis. Vervolgens kunt u 
mee doen aan het project ‘Fit & Vitaal 60+’. 
Gedurende 8 weken sport u twee keer per 
week, onder begeleiding van deskundige 
trainers. Het sportprogramma start op dinsdag 
19 september.

Aanmelden of meer informatie?
Chantal Thomas, c.thomas@alkmaarsport.nl

Benieuwd naar hoe fit en vitaal u nou echt 
bent? Doe mee aan de gratis test!

Fittest en 8 weken 
sporten voor € 20,-

Fit & Vitaal 60+

Chantal Thomas  | Buurtsportcoach Uitgeest
06 43 04 11 45  |  c.thomas@alkmaarsport.nl

In samenwerking met

Raadscommissies vergaderen
De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op maan-
dag 4 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Situatie rondom S.U.S.
- Jaarverslag Jeugd- en jongerenraad

De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op dins-
dag 5 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo Supermarkt
- Zienswijze voorkeursvariant aansluiting A8-A9

De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering 
op donderdag 7 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Regiokeuze binnen Metropoolregio Amsterdam
- Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop
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Benieuwd naar hoe fi t en vitaal u nou 
echt bent? Doe mee aan de gratis test!
De Buurtsportcoach Uitgeest organiseert op dinsdag 
12 september een fi ttest bij Liefting Fitin Uitgeest. 
De fi ttest is geschikt voor ieder niveau, of u nu wel of niet 
een sport beoefent. Deelnameaan de fi ttest is gratis. 
Vervolgens kunt u mee doen aan het project ‘Fit & Vitaal 60+’.
Gedurende 8 weken sport u twee keer per week, 
onder begeleiding van deskundige trainers. Het 
sportprogramma start op dinsdag19 september.

Aanmelden of meer informatie?
Chantal Thomas, c.thomas@alkmaarsport.nl




