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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 ge-
start met groot onderhoud aan de watergangen. Dat onderhoud ondervindt 
hinder van de aanwezige vaartuigen en palen kunnen schade veroorzaken 
aan de onderhoudsapparatuur. Het onderhoud en de nacontrole duren tot en 
met 1 december 2015. Tot die datum is het dus niet toegestaan om vaartui-
gen etc. in de watergangen af te meren die door de gemeente worden on-
derhouden. 
De te verwijderen vaartuigen kunnen overigens niet in de aangrenzende ber-
men worden gelegd, omdat die binnenkort worden gemaaid. Als dit toch ge-
beurt zullen de vaartuigen op kosten van de eigenaar 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 Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 

Kaart op website
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 zul-
len worden aangeschreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na twee we-
ken nog niet zijn verplaatst worden na het opmaken van een proces-verbaal 
op kosten van de eigenaar verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf.
De maximale duur van de opslag is dertien weken. Daarna wordt het vaartuig 
openbaar verkocht, of eerder, als de waarde niet opweegt tegen de kosten 
van opslag. De onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen zijn nood-
zakelijk voor een goede doorstroming en afvoer van overtollig water.
Goed onderhoud van water is in het belang van de volksgezondheid en mi-
lieuhygiëne. Het onderhoud omvat onder meer: het verwijderen van overda-
dige watervegetatie, drijfvuil en bouwafval, controle op riet en waterplanten 
die doorstroming belemmeren.
Het onderhoud voor de gemeente wordt door aannemer Theo Klever b.v. uit-
gevoerd tussen 16 september en 1 december 2015. Voor vragen kunt u een 
meldingsformulier invullen op de website van de gemeente.

Open monumentendagen 
2015 in Uitgeest

De 29e editie van de 
open monumentenda-
gen heeft als thema  
kunst en ambacht. Op 
zaterdag 12 septem-
ber en  zondag 13 sep-
tember kunnen bezoe-
kers kennismaken met 
de meest uiteenlopen-
de kunsten en ambach-
ten. In Uitgeest zetten 
6 monumenten hun 
deuren open.

Op zaterdag zijn het 
Regthuys, de Neder-

lands Hervormde kerk, de Rooms-katholieke kerk ‘Onze lieve vrouwgeboor-
te’ en molen de Dog geopend. Op zondag kunt u een kijkje nemen in het 
Fort nabij Krommeniedijk en de Tweede Broekermolen. 

Monument uitgelicht
De Tweede Broekermolen is in 1631 gebouwd als poldermolen en is inmid-
dels een prachtig monument van bouwkunde en techniek. De molen maak-
te vroeger deel uit van een rij van 5 molens waarvan de andere 4 in de loop 
der jaren zijn verdwenen door de komst van een modern gemaal. Het feit 
dat juist deze molen er nog staat is te danken aan particulier initiatief. Al 90 
jaar wordt de molen gekoesterd en onderhouden door verschillende eige-
naren die allemaal het doel hadden de molen als industrieel erfgoed te be-
houden voor volgende generaties Dat veel mensen de molen een warm hart 
toedragen bleek in 2014 toen duidelijk werd dat de molen geteisterd werd 
door de bonte knaagkever. Door de vele bijdrages van particulieren en be-
drijven kon een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd worden.

Brochure
Om u op de hoogte te brengen over de openingstijden en de activiteiten van 
de deelnemende monumenten is er een brochure uitgebracht. Deze is gra-
tis af te halen in onder meer het gemeentehuis en de openbare bibliotheek. 
Meer informatie vindt u op www.openmonumentendagen.nl.

Ophaaldata restafval

In week 38 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 14 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 16 september.
De Koog: donderdag 17 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 18 september.

Ideeën voor de ontwikke-
ling van Uitgeest tot 2030?
Op dinsdagavond 29 september organiseert de gemeente Uitgeest een 
werksessie met inwoners. De ideeën en resultaten van de avond worden ge-
bruikt bij het opstellen van de nieuwe Structuurvisie Uitgeest 2015-2030. In 
een structuurvisie geeft de gemeente de gewenste ontwikkelkoers voor de 
lange termijn weer. Om de bevolking van Uitgeest intensief bij dit proces te 
betrekken, worden de komende tijd meerdere bijeenkomsten georganiseerd 
met inwoners, ondernemers en belangengroeperingen.

Aanleiding voor de nieuwe structuurvisie zijn ontwikkelingen van buiten af 
die ook de gemeente Uitgeest raken. Omvang en samenstelling van de be-
volking veranderen fors terwijl de economische vooruitzichten onzeker lij-
ken te blijven.

In Uitgeest zijn we trots op ons mooie dorp. Kunnen we, gegeven de ontwik-
kelingen die op ons af komen, dat kleinschalige en historische karakter ook 
in de toekomst behouden, niet door stil te staan maar door verder te ontwik-
kelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oude en historische linten 
Westergeest-Langebuurt, Middelweg, Hogeweg en Meldijk hun levendige 
functie behouden met dagelijkse voorzieningen en ruimte voor ontmoeting?

Het programma voor deze avond start om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven voor de 
avond via de projectleider voor de structuurvisie op het volgende mailadres: 
g.kornmann@uitgeest.nl.

Wijziging ondertrouw 
vanaf 1 september 2015
Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van ge-
registreerd partnerschap meer. Hiervoor in de plaats komt het melden van 
uw voornemen om een huwelijk of een partnerschap aan te gaan. Dit doet u 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gaat trou-
wen of het geregistreerd partnerschap aangaat.

Deze melding kan, net als nu, schriftelijk of in persoon. De verklaring kunt 
u downloaden via de website van de gemeente of afhalen op het gemeen-
tehuis. Indien u de melding schriftelijk doet, dient u een kopie van uw legi-
timatiebewijs toe te voegen.

Burgerlijke stand
Ondertrouw
A.P.J. Cornelisse en A.C. Tiebie

OVERLEDEN
A.J. Veldhuis, 80 jaar




