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21 september: 
Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september wordt wereldwijd aandacht besteed aan dementie op 
Wereld Alzheimer Dag. In de week van 19 t/m 23 september organise-
ren de dementieketen Midden-Kennemerland en Viva! Zorggroep in Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen activiteiten zoals yo-
ga, film, kookactiviteiten, muziekoptredens en exposities. Dat gebeurt 
onder de noemer ‘Dichter bij dementie’. 

In Nederland krijgt een op de vijf mensen dementie. De ziekte is bij velen 
bekend, desondanks voelen mensen met dementie en hun naasten zich 
vaak eenzaam en hebben zij behoefte aan meer begrip en erkenning. De 
activiteiten in de Week van de Dementie zijn niet alleen voor bewoners 
van de verschillende locaties van Viva! Zorggroep, maar ook voor men-
sen met dementie die nog thuis wonen en voor hun mantelzorgers. Voor 
meer informatie: zie www.vivazorggroep.nl.

Op woensdag 21 september organiseert Alzheimer Nederland een boot-
tocht vanuit Akersloot voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Wethouders van de vijf gemeenten zullen de deelnemers uitzwaaien of 
gaan mee aan boord.

Toename dementie
Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het 
aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe. Op dit moment 
leven in Nederland ruim 250.000 mensen met dementie. De verwach-
ting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een half miljoen. 
Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, name-
lijk 70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voorname-
lijk de naasten (de mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor 
hun rekening nemen. Onderzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar 
tot ernstig belast zijn.

Ophaaldata gft-afval
In week 38 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 september
De Kleis en Waldijk: woensdag 21 september
De Koog: donderdag 22 september
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 23 september
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
23 september.

‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken: er nadert een politiewa-
gen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat 
je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig vrij baan te geven. Maar 
is dat wel de beste oplossing? En mag je daarbij de verkeersregels overtreden?

Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat mag niet. Hoe graag je het zoge-
noemde voorrangsvoertuig (politie- en brandweervoertuigen, ambulances en 
door de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook ongehinderd wilt laten pas-
seren, je mag daarbij geen verkeersovertreding maken. Het belangrijkste ad-
vies is dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijkheid om ruimte te 
maken. Je kunt ervan uitgaan dat het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.
Hoe je het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Als je op de snel-
weg rijdt zul je voor een andere oplossing kiezen dan wanneer je op een roton-
de bent of voor een rood licht staat. Op de website zwaailichtensirene.nl krijg 
je een aantal handige tips en adviezen voor dit soort situaties. Je kunt hier ook 
een folder downloaden of filmpjes bekijken waarin diverse verkeerssituaties 
worden behandeld. 

Weten wat je moet doen
De campagnewebsite zwaailichtensirene.nl is ontwikkeld door het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) en het Instituut Fysieke Vei-
ligheid (IFV) samen met regionale veiligheidspartners. Bestuurders van voor-
rangsvoertuigen zien vaak onverwacht en ongewenst gedrag van weggebrui-
kers om hen te laten passeren. Daardoor ontstaan er risico’s en gebeurt er snel-
ler een ongeluk. Uit onderzoek onder tweeduizend weggebruikers is gebleken 
dat zij niet weten hoe ze het beste kunnen reageren. Negentig procent gaf aan 
behoefte te hebben aan meer informatie. De campagne ‘Wat doe jij bij zwaai-
licht en sirene?’ is daarop het antwoord. Na een pilot in Oost-Nederland in 2015 
is de campagne nu landelijk uitgerold.

Weten we wel wat we moeten doen als een van deze voertuigen ons om 
doorgang vraagt?
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expositie over dementie 
in gemeentehuis
Wethouder Antoine Tromp opent donderdag 22 september 2016 om 
10.00 uur een bijzondere expositie in de hal van het gemeentehuis van 
Uitgeest. De Beverwijkse fotograaf  Michel Mulder liet zich inspireren 
door gedichten over dementie, gemaakt door veertien lokale dichters. 
‘Dichter bij dementie’ is een heel bijzondere combinatie van gedichten 
en portretten geworden. Dementieketen Midden-Kennemerland hoopt 
daarmee het onderwerp dichter bij het publiek te brengen.
Aanleiding voor het organiseren van de expositie is de Wereld Alzhei-
mer Dag die op 21 september wereldwijd de aandacht trekt voor dit ge-
zondheidsprobleem. De dichters kregen de opdracht meer hun poëzie te 
baseren op de verhalen van mensen met dementie en hun naasten.  Tij-
dens de opening kunnen bezoekers met de dichters en de fotograaf in 
gesprek. 

evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digitaal 
aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formulieren’ 
linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over de evene-
mentenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, dan Produc-
ten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage de zoekmachi-
ne gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? Neemt 
u dan contact op met de gemeente.

Afvalcontainer stuk?
De procedure voor het verwisselen van uw afvalcontainer is gewijzigd. 
Is uw afvalcontainer stuk? U kunt lege, kapotte afvalcontainers zelf om 
komen wisselen tijdens de openingstijden van de gemeentewerf.

Staat uw container er na het legen niet meer? Kijkt u dan even rond in 
de buurt, soms worden containers even verderop teruggevonden. In-
dien de container dan nog niet terecht is vult u het digitale formulier 
in. U kunt met het ingevulde en verzonden formulier naar de gemeen-
tewerf om een andere container op te halen. Het formulier is te vinden 
op de homepage van www.uitgeest.nl, links onderin bij ‘Overzicht for-
mulieren’, of bij het product ‘Afvalcontainers’. 

Bent u fysiek niet in staat om de container op te komen halen dan kunt 
u contact opnemen met de gemeente. Eén maal per twee weken wor-
den de containers dan thuis bezorgd. Geeft u daarbij aan of het gaat 
om een gft-container of een container voor restafval.




