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Ophaaldata restafval
In week 38 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt: wijk 1, maandag 18 september; wijk 2, dinsdag 19 september; 
wijk 3, woensdag 20 september; wijk 4, donderdag 21 september; 
wijk 5, vrijdag 22 september.

Feestelijke startbijeenkomst 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Eind juli en begin augustus hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo 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.  
Op 14 en 15 september houden de gemeenten Castricum en Uitgeest fees-
telijke startbijeenkomsten waarmee de wethouders Sociaal Domein sa-
men met bestuurders van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en 
de Rabobank de samenwerking met de fondsen formeel bekrachtigen. 
 
Op 15 september geeft wethouder Antoine Tromp om 16.00 uur in de Nieuwe 
Muziekschool in Uitgeest de officiële aftrap voor de gemeente Uitgeest. Naast 
de ondertekening van de overeenkomsten door de wethouder en mevrouw 
Roos van het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds, 
overhandigt de heer Van der 
Schaaf, directeur Bedrijven van  
Rabobank IJmond, namens 
de Rabobank Foundation een 
cheque aan wethouder Tromp. 

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene 
dag buig je je als raadslid over de bouwplannen voor een Integraal 
Kind Centrum, de andere dag ben je bezig met de  herinrichting van 
het centrumgebied of een nieuwe Omgevingsvisie voor Uitgeest.
Maar:
‘Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een ge-
meente zelf beslissen?’ 
‘Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu 
eigenlijk wat?’
En:
‘Ik wil actief worden in de Uitgeester politiek, hoe pak ik dat eigenlijk 
goed aan?’
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leu-
ker dan u denkt! Daarom organiseert de Uitgeester gemeenteraad een 
cursus voor inwoners die zich met de politiek in Uitgeest willen gaan 
bezighouden.

In sneltreinvaart klaar voor de Uitgeester politiek 
Tijdens drie cursusavonden in de raadzaal van Uitgeest vergroot u 
uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de ge-
meentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De 
cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats 
in de avonduren.
De cursus wordt gehouden in oktober 2017 en bestaat in totaal uit 
drie bijeenkomsten, met elk een ander thema.
Woensdagavond 4 oktober: introductie/kennismaking en hoe werkt 
een gemeente? 
Woensdagavond 11 oktober: de gemeenteraad (o.a. speeddaten met 
raadsleden) 
Woensdagavond 18 oktober: debatteren

Actieve rol in gemeenteraad 
De deelname aan de cursus is voor inwoners van Uitgeest gratis. Wel 
zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in 
de lokale politiek. Of u die stap aan het eind van de cursus ook daad-
werkelijk zet is uiteraard geheel aan u.

Doet u mee? 
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 3 oktober bij Sander Koolen, 
raadsgriffier van Uitgeest, via s.koolen@uitgeest.nl of tel. 0251-
361141. Ook voor vragen over de cursus kunt u bij hem terecht. Er 
kunnen maximaal 30 inwoners meedoen. 

Staat u straks aan het roer in Uitgeest?

In juli werden de onderzoeksresultaten van de planstudie Verbinding 
A8-A9 door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS 
merkten nog geen alternatief aan als voorlopig voorkeursalternatief. 
Wel werd aangekondigd dat er in september inloopbijeenkomsten wor-
den georganiseerd. Bewoners kunnen hier vragen stellen over de aan-
loop naar een definitief voorkeursalternatief. De data zijn nu vastge-
steld. De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:
•	 Maandag	18	september	in	het	gemeentehuis	van	Heemskerk,	
 Maerten van Heemkerkplein 1 te Heemskerk.
•	 Donderdag	21	september	in	Partycentrum	De	Admiraal,	
 Dorpsstraat 1056 te Assendelft.
Op deze beide inloopavonden zijn er bestuurders en projectteamleden 
van de Verbinding A8-A9 van 17.00 uur tot 20.00 uur aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informa-
tie gepresenteerd.

Inloopbijeenkomsten Verbinding A8-A9 
Het verkeer op de N203 in Krommenie (foto: provincie Noord-Holland).

Raadsinformatieavond 19 september 
Dinsdagavond 19 september om 20.00 uur is er een raadsinformatieavond in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente en ProRail geven een toelichting 
op de plannen voor het spoorboekloos rijden en de Visie op het stationsgebied. 
Het tweede onderwerp van de avond betreft de plannen voor de bebouwing 
van een deel van de Limmerkoog.
Voor	meer	informatie:	zie	het	Raadsinformatiesysteem	via	de	homepage	van	
www.uitgeest.nl

Cursussen voor vrijwilligers 
en mantelzorgers gebundeld
Sinds 4 september is de website van de Vrijwilligersacademie voor Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo in de lucht via het webadres www.vrijwilligers-
academiebuch.nl. De Vrijwilligersacademie biedt aan vrijwilligers en mantel-
zorgers in de vier gemeenten een uitgebreid scholings- en trainingsaanbod. 
De vier lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk werken hierin samen, waar-
door het aanbod aanzienlijk groter is en deelnemers ook buiten hun eigen ge-
meentegrenzen kunnen zoeken en inschrijven. 

Voor wie?
De academie biedt workshops, trainingen en cursussen voor vrijwilligers en 
mantelzorgers die al actief zijn maar zich verder willen verdiepen en bekwa-
men. Ook mensen die graag vrijwilligerswerk willen gaan doen maar niet pre-
cies weten voor welke organisatie of in welke richting, kunnen bij de acade-
mie terecht. 

Breed aanbod
Ondersteunende cursussen en trainingen bestaan al langer. Het aanbod is in-
middels gedigitaliseerd, en veel cursussen zijn via e-learning te volgen. Door 
het samenwerkingsinitiatief is het aanbod nu samengevoegd en op één digi-
tale plek te raadplegen. Op de website zijn cursussen te vinden die variëren 
van een praktische EHBO-cursus of een workshop ‘Hoe haal je meer uit socia-
le media’ tot een bijeenkomst ‘Omgaan met dementie’. De website komt in de 
lucht nu de inschrijfperiode voor de cursussen van start gaat. 

De Vrijwilligersacademie heeft haar wortels in de vier steunpunten voor vrij-
willigerswerk in de gemeenten. In Uitgeest is dat het Vrijwilligers Informatie 
Punt Uitgeest, mob. 06 48500912. 




