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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GEBOREN
Julianus Leonardus Maria 
Groot, zoon van E.C. Groot en 
W.M.C. van Berkel
Siep Terra, zoon van H.J. Terra 
en M. Meijland

HUWELIJK
M.J. Wessels 
en I.P.S. Laanbroek
F. Veneklaas Slots 
en D. Hugtenburg
T. Feenstra 
en J. Niessink

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest

17 september 2014

Agenda raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 september in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
 
- Voorstel inzake benoeming lid van de Jeugd- en Jongerenraad
- Voorstel tot het ontslaan en benoemen van een waarnemend griffier
- Voorstel inzake wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie
- Voorstel inzake gebruiksovereenkomst en financiële middelen 
 zwembad De Zien
- Voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie gemeentelijke 
 samenwerking 2014
- Voorstel inzake Jaarrekening 2013 en conceptbegroting 2015 openbaar 
 lichaam Vuilverbranding Alkmaar en omstreken (VVI)
- Voorstel in te stemmen met het budget voor de uitvoeringstaken van 
 de Jeugdwet
- Voorstel tot vaststelling van het Regiobeeld 2025 regio Alkmaar
- Voorstel om in te stemmen met verlenging beleidsplan Wmo 2013
- Voorstel inzake ontwerp-projectbesluit en ontwerp-bouwvergunning 
 brug achter Westergeest 83
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor vervanging 
 beschoeiingen
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren 
 van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
- Voorstel Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 voor kennisgeving aan te 
 nemen
- Voorstel inzake implementatieplan ‘Overheveling Begeleiding’ Regio 
 Alkmaar juli 2014
- Voorstel inzake actualisering gemeentelijke monumentenlijst
- Voorstel inzake de toetreding gemeenten Beemster en Purmerend tot 
 Milieudienst IJmond
- Voorstel inzake Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Gouden huwelijk 
echtpaar Bakkum
Burgemeester Theo van Eijk klopte op woensdag 10 september tot grote 
verrassing van de heer en mevrouw Bakkum aan bij hun woning aan de Ho-
geweg. Hij overhandigde hun namens het gemeentebestuur een feestboe-
ket. Het was die dag precies vijftig jaar geleden dat zij voor de kerk trouw-
den; twee jaar eerder was het echtpaar al voor de wet gehuwd. 
De geboren en getogen J. Bakkum (76) is in Uitgeest vooral bekend als 
grondlegger van het bedrijf Bakkum & Krook, dat hij in 1961 met een za-
kenpartner startte. Later zou hij het bedrijf alleen voortzetten. Enkele jaren 
geleden droeg hij het over aan zoon Edward, maar als adviseur laat hij zich 
nog regelmatig in de zaak zien. 
Mevrouw M.M. Bakkum-van Keulen (73) werd geboren in Beverwijk. Zij was 
zeventien en haar aanstaande negentien toen ze elkaar tijdens het dan-
sen in Castricum leerden kennen. Aan hun huwelijk ging zes jaar verkering 
vooraf. Een woning in Uitgeest was destijds niet makkelijk te vinden, maar 
in Heemskerk lukte het wel. In de zeven jaar dat ze in de buurgemeente 
woonden kregen ze hun zoon en twee dochters.
Aan de periode in Heemskerk kwam een einde toen het lukte om een wo-
ning aan de Hogeweg te kopen, de straat waar de heer Bakkum zelf werd 
geboren. Het gouden echtpaar heeft inmiddels zes kleinkinderen. Hun zoon 
woont in Uitgeest aan de Terp, een dochter woont in Beverwijk en een doch-
ter in Lochem. 
Het echtpaar Bakkum is sportief: eerst was badminton favoriet, toen ten-
nis, nu is het fietsen en golfen. Vorig jaar werd voor die laatste sport zelfs 
Portugal bezocht, maar ook in eigen land kennen ze verschillende golfcour-
ses goed. Het gouden huwelijksfeest is inmiddels in twee etappes gevierd.

Ophaaldata gft-afval
In week 39 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 september.
De Koog: donderdag 25 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 26 september.

Burgemeester Theo van Eijk met het gouden bruidspaar Bakkum-van Keulen.

Aanschaf e-scooters 
nu zeer aantrekkelijk 
Overweegt u een e-scooter aan te schaffen? Dan is dat op donderdag  
25 september zeer aantrekkelijk. Uw voordeel loopt deze dag name-
lijk op tot € 1.050,-. De aanbieding is geldig voor bezoekers van de in-
loopbijeenkomst bij EVC Heemskerk aan de Lijnbaan 65. U bent welkom  
tussen 17.00 en 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst kunt zich laten infor-
meren over e-scooters en de beschikbare subsidie. Er zijn diverse typen 
e-scooters beschikbaar voor een proefrit.
E-scooters winnen aan populariteit, mede door de vele voordelen die 
dit voertuig met zich meebrengt. Rijden op een e-scooter is goedkoper 
en beter voor het milieu. Voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen is de aanschaf van een e-scooter extra in-
teressant. Bij inlevering van een tweetaktscooter of -brommer, ontvangt 
men € 750,- subsidie op de aanschaf van een nieuwe e-scooter. Met deze 
maatregel willen de vier IJmondgemeenten de uitstoot van oude twee-
taktscooters tegengaan en de luchtkwaliteit verbeteren. EVC Heemskerk 
vult de korting op de aanschaf aan met een extra € 300,-. Daardoor 
loopt  het voordeel tot € 1.050,- op.

Aan de scooter die wordt ingeleverd zijn voorwaarden gesteld. Zo dient 
de scooter minimaal zeven jaar oud te zijn, een jaar of langer op de 
naam van de aanvrager te staan, een tweetaktbrommer of -scooter te 
zijn en in staat zijn om nog mee op de weg te rijden.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor de sub-
sidie. Aanvragen is heel simpel via ons tien-stappenplan. U vindt deze 
op www.milieudienst-ijmond.nl/e-scooter. Hier leest u ook de overige 
voorwaarden en kunt u het aanvraagformulier downloaden. Vul dit for-
mulier in, samen met de detailhandelaar. De subsidie wordt verstrekt op 
volgorde van aanvraag. Dus zorg ervoor dat uw aanvraag op tijd is inge-
diend, om teleurstelling te voorkomen. 
Milieudienst IJmond voert namens de vier gemeenten de subsidierege-
ling uit. De subsidie is vertrekt door het Rijk en heeft tot doel de leefom-
geving in de IJmond te verbeteren.




