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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.400 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

2 september 2015

Gebruikte mobieltjes 
voor De Opkikker
Stichting De Op-
kikker verrast zo’n 
tweeduizend keer 
per jaar gezinnen 
met een langdurig 
ziek kind met een 
onvergetelijke Op-
kikkerdag. Tijdens 
een dag vol ontspan-
ning en plezier, zet 
de stichting niet al-
leen het zieke kind, 
maar alle gezinsle-
den in het zonnetje. 
Na afloop ontvangt 
het gezin beeld- en 
videomateriaal om 
de dag nog eens op-
nieuw te beleven. 
Een Opkikkerdag 
duurt hierdoor veel 
langer dan één dag.
Om aan geld voor dit 
goede doel te komen 
ontplooit De Opkik-
ker allerlei activiteiten. Veel chronisch zieke kinderen spelen daar als am-
bassadeur van de stichting zelf een hoofdrol bij. Het Beverwijkse diabe-
tespatiëntje Iris Schipper en haar vriendin Naomi van der Jagt zijn op deze 
manier al jaren bezig om via hun basisschool en daarbuiten – tot zelfs in 
Spanje toe – geld in te zamelen en donateurs te werven voor De Opkikker. 
Van sponsorlopen tot flessenacties en de verkoop van tekeningen: geen 
moeite is ze te veel. 
Via de Uitgeester oma van Iris werd contact gelegd met de gemeentewerf. 
Het college van Uitgeest stemde in met het plan om de daar gedurende een 
jaar ingezamelde ‘oude’ mobiele telefoons ter beschikking van Iris Schip-
per en stichting De Opkikker te stellen. Afgelopen zaterdag bracht Iris de 
telefoontjes naar Nemo in Amsterdam, waar vanuit het hele land in aanwe-
zigheid van koningin Maxima zo’n 75.000 mobieltjes werden afgeleverd 
voor het goede doel. De bruikbare resten van de mobieltjes worden gere-
cycled en zo profiteert ook het milieu van de actie mee.

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.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J. Schager, 76 jaar
S.C.M. Duin 52 jaar
P.C. Komen, 89 jaar

Ophaaldata gft-afval

In week 37 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 september.
De Koog: donderdag 10 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 september.

Iris Schipper en werfbeheerder Richard Dekker heb-
ben veel plezier met de Uitgeester oogst van een 
jaar mobieltjes sparen (foto: gemeente Uitgeest)

Gehandicaptenparkeer-
kaart buiten Uitgeest
Kunnen Uitgeesters met een gehandicaptenparkeerkaart hun kaart in andere 
gemeenten gebruiken? Mogen ze daar ook op een ‘gewone’ plek staan als al-
le gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn, of moet je dan betalen?
Wat er kan en wat er niet kan verschilt mogelijk per gemeente. Daarom een 
tip van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Uitgeest: kijk op de web-
site www.gehandicaptenparkeerkaart.nl. Daar kunt u per gemeente alle bij-
zonderheden vinden.  

Op zoek naar 
ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan de 
picknickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tijdens 
een spelletje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio zijn op 
zoek naar levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen in gesprek 
raken met elkaar. 
Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen star-
ten de gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  Wie 
een foto van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een steigerhouten 
tuinbank of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.nl/actie

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in 
de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeen-
te verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te 
wachten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinne-
ringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maan-
den nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet 
daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschul-
digd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen ha-
len? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

GETROUWD
V.V. Trommelen en N. Kudajeva
A.W. Everd en A.E.M. Spanjaard
R.P. Keijsper en L. Meijer

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’.




