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Meedenken over Verbinding A8-A9 
in projectbureau in Assendelft
De ontwerpen van de mogelijke tracés voor het verbeteren van de Ver-
binding A8-A9 worden uitgewerkt in een tijdelijk projectbureau. Maan-
dag 5 september is dit projectbureau in gebruik genomen. Het is geves-
tigd aan Dorpsstraat 707 in Assendelft (op het terrein van bouwbedrijf 
Van der Gragt). Het projectbureau Verbinding A8-A9 is tot eind oktober 
iedere dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur geopend voor publiek.
De planstudie Verbinding A8-A9 bevindt zich in de fase van het uitwer-
ken van drie alternatieven: het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalter-
natief. Deze eerste twee werden in april 2016 door de stuurgroep aange-
merkt als meest kansrijke alternatieven. De laatste wordt op advies van 
de Commissie voor de milieueffectrapportage nader onderzocht. Experts 
van de provincie, partners en adviesbureaus buigen zich in het projectbu-
reau samen over de ontwerpopgaven op het gebied van verkeer, milieu, 
landbouw, cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en zo meer. 
De inbreng van bewoners is onmisbaar bij het uitwerken van de ontwer-
pen. Op dinsdagmiddag en -avond kan iedereen vrijblijvend en zonder 
zich vooraf aan te melden bij het projectbureau langsgaan om te zien en 
te horen hoe de ontwerpen ervoor staan. Ontwerpers lichten dan met de 
kaart op tafel toe met welke ontwerpuitdagingen zij geconfronteerd wor-
den en welke oplossingen zij zien. Hiervoor doen zij ook een beroep op 
de lokale kennis van bewoners.  
In het projectbureau worden de drie alternatieven op hetzelfde detail-
niveau uitgewerkt en doorgerekend. Dit stelt de bestuurders van de sa-
menwerkende partijen in staat om ze goed met elkaar te vergelijken. In 
de zomer van 2017 maken bestuurders dan de keuze voor het voorkeur-
salternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat be-
trokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan in 2019 
begonnen worden met de realisatie.

Zonneboiler of 
zonnecollector?
Hebt u wel eens nagedacht over het plaatsen van een zonneboiler (ook 
wel zonnecollector genoemd)? Het toepassen van een zonneboilersy-
steem kan u jaarlijks veel geld besparen. U hoeft namelijk minder gas te 
verstoken om het warme water op de gewenste temperatuur te krijgen. 
Op dit moment is er een subsidieregeling beschikbaar, waardoor de aan-
schaf extra aantrekkelijk kan zijn.
Zonnepanelen en zonnecollectoren worden vaak door elkaar gehaald. 
Het verschil is eigenlijk heel kort en duidelijk uit te leggen. Wilt u dat de 
gasrekening omlaag gaat? Ga dan voor zonnecollectoren. Een zonneboi-
lersysteem haalt energie uit de zon in de vorm van infraroodstraling en 
zet dit om in thermische warmte. Deze warmte kan men gebruiken voor 
warm tapwater of voor ondersteuning van de verwarmingsinstallatie.
Wilt u dat de energierekening omlaag gaat? Kies dan voor zonnepanelen, 
want die zorgen voor het opwekken van elektriciteit.

Types zonneboilers 
Er zijn verschillende soorten zonneboilers op de markt. De keuze hangt 
af van de omvang van uw woning en gezinssamenstelling. De stan-
daard zonneboiler bestaat uit een collector op uw dak (circa 3 m2) en 
een voorraadvat. De collector zorgt ervoor dat het water wordt voor-
verwarmd. Dit voorverwarmde water stroomt vervolgens naar het voor-
raadvat (100 tot 120 liter) en gaat via de cv-ketel naar het warmwater-
tappunt. Indien het water niet warm genoeg is wordt het in de ketel bij 
verwarmd.

Subsidieregeling 
De landelijke subsidieregeling ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie’ 
maakt het aantrekkelijk om over te gaan tot het plaatsen van een zon-
neboilersysteem. De hoogte van de subsidie hangt voor zonneboilers af 
van de jaaropbrengst en komt gemiddeld uit op € 500,- per installatie.

Meer informatie en advies 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://duurzaam-
bouwloket.nl. Hebt u aansluitend nog vragen of bent u op zoek naar 
een bedrijf dat zonneboilersystemen plaatst? Neem dan contact op met 
één van de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket. Mail naar info@
duurzaambouwloket.nl of bel met: 072-743 39 56. 

Ophaaldata restafval
In week 37 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 september 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 september 
De Koog: donderdag 15 september 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 16 september

Vier Uitgeester troeven 
op Open Monumentendag
Vier monumenten in Uitgeest zetten op zaterdag 10 september de deuren 
open voor publiek ter gelegenheid van de dertigste Open Monumentendag. 
Die vier zijn: de dorpskerk aan de Castricummerweg, de r.k. kerk aan de Lan-
gebuurt, molen De Dog aan de Geesterweg en de eendenkooi tussen De Koog 
en de provinciale weg. Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Iconen 
en symbolen’. Die beelden krijgen uiteraard extra aandacht in de opengestel-
de monumenten. Voor de openingstijden van de monumenten: zie de website 
www.openmonumentendag.nl. Daar is ook informatie te vinden over de wan-
del- en fietsexcursies die de werkgroep Oer-IJ Uitgeest op zaterdag 10 en zon-
dag 11 september in Uitgeest houdt. Een mooie brochure met een beschrijving 
van alle monumenten in de regio Kennemerland (van Beverwijk tot Schoorl) is 
gratis af te halen in gemeentehuis en bibliotheek.   

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften houdt een openbare zitting op maandag 19 
september 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 
19.30 uur en op de agenda staat behandeling van een bezwaarschrift tegen 
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een re-
clame-uiting op het bedrijventerrein.

Veel draagvlak voor monumenten
Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland. Maar liefst 89% van onze 
landgenoten vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. 
Tegelijkertijd maakt het merendeel van de Nederlanders (58%) zich zorgen over 
de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten in ons land. 
Dit blijkt uit een tweejaarlijkse onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Pro-
jectbureau Open Monumentendag en de BankGiro Loterij. Komend week-
end vindt de Open Monumentendag 2016 plaats en zijn ruim 5.000 monu-
menten gratis te bezoeken.

Geboomte in het weiland onttrekt de eeuwenoude eendenkooi aan het oog 
(foto: gemeente Uitgeest)
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