
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

16 september 2015

N203 Castricum-Uitgeest 
dicht voor groot onderhoud
De provinciale weg N203 tussen Castricum en Uitgeest krijgt groot onder-
houd. De weg is van woensdag 16 september 20.00 uur tot vrijdagavond 9 
oktober 20.00 uur afgesloten tussen de kruising Zeeweg (N513) en de be-
bouwde kom in Uitgeest. Het verkeer wordt omgeleid.

Omleidingen
De provincie heeft in overleg met de gemeenten Castricum, Uitgeest en Hei-
loo verschillende omleidingsroutes ingesteld. Verkeer moet rekening houden 
met langere rijtijden van 15 minuten of langer in de spits. Het fietspad langs 
de N203 blijft bereikbaar. Actuele informatie, omleidingskaarten en verkeers-
maatregelen zijn te vinden via: www.infoN203.nl.

Uitgeesterweg
De gemeente Uitgeest heeft er in verband met het te verwachten sluipver-
keer en de verkeersveiligheid voor gekozen het zuidelijke deel van de Uit-
geesterweg vanaf de Startingerweg tijdens de spits af te sluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. 
De gemeente Castricum houdt het noordelijke deel van de Uitgeesterweg en 
de Startingerweg (tot de kruising Sluisweg) wèl open voor gemotoriseerd ver-
keer. Beide gemeenten blijven de verkeerssituatie volgen en passen zo nodig 
de maatregelen aan, mocht de situatie daarom vragen.

Werkzaamheden
Vanwege de veiligheid voor het verkeer en wegwerkers wordt de provinci-
ale weg N203 geheel afgesloten. De provincie werkt dag en nacht door zo-
dat de werkzaamheden aan de weg tot 3,5 week beperkt blijven. In deze pe-
riode worden de bruggen in de N203, over de Schulpvaart en Hendriksloot, 
vernieuwd en de aansluiting met de Nesdijk wordt veiliger ingericht. Verder 
vernieuwt de provincie het asfalt en de markeringen op de weg en fietspad.

Fasering
Het groot onderhoud wordt in fasen uitgevoerd. In de volgende fase wordt 
gewerkt aan de kruising N203/Zeeweg (N513). De kruising wordt tussen 9 
oktober tot 12 oktober afgesloten. De provinciale weg is in dit weekend ten 
noorden en ten zuiden van de kruising wel bereikbaar. Daarna wordt gewerkt 
aan de Zeeweg. Van 12 oktober tot 26 oktober wordt het verkeer via één rij-
baan langs de werkzaamheden aan de Zeeweg geleid.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis).

Ophaaldata gft-afval

In week 39 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 september.
De Koog: donderdag 24 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 25 september. 

Het plastic afval wordt opgehaald op vrijdag 25 september.

Fietsbrug Geesterweg 
tijdelijk dicht
Vanaf maandag 21 september worden er werkzaamheden uitgevoerd aan 
de meest noordelijke fietsbrug van de Geesterweg (nabij de gemeentewerf). 
De brug is voor het fietsverkeer tot en met 5 oktober niet toegankelijk. Er 
komt een omleiding via de Molenwerf en Westerwerf. 

 Maatregelen tijdens afsluiting N203

Concreet gelden de volgende maatregelen:
•	Van	06.00	tot	10.00	is	de	Uitgeesterweg	in	Uitgeest	afgesloten	
 voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen).
•	Van	7.30	tot	9.00	uur	geldt	er	eenrichtingsverkeer	van	
 Castricum richting Akersloot via de Uitgeesterweg en de 
 Startingerweg in Castricum. 
•	Verkeersregelaars	staan	bij	het	viaduct	over	de	A9	en	de	
 T-splitsing met het fietspad naar de Nesdijk voor een veilige 
 begeleiding van fietsers. 
•	Tijdens	de	spits	geldt	een	aangepaste	snelheid	voor	het	hele	
 traject van 30 km per uur.
•	Tussen	9.00	en	16.30	uur	is	er	vrij	verkeer	over	de	
 Uitgeesterweg en Startingerweg in Castricum, van 10.00 tot 
 15.00 uur is er vrij verkeer over de Uitgeesterweg in Uitgeest.
•	Van	15.00	tot	19.00	is	de	Uitgeesterweg	in	Uitgeest	afgesloten	
 voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen).
•	Van	16.30	tot	19.00	uur	geldt	er	eenrichtingsverkeer	richting	
 Castricum vanaf de A9 op de Startingerweg en de 
	 Uitgeesterweg	in	Castricum.	Verkeersregelaars	zijn	paraat	bij	
 het viaduct over de A9 en de T-splitsing met het fietspad naar 
 de Nesdijk. Ook dan geldt een aangepaste snelheid.
•	Na	19.00	uur	is	er	vrij	verkeer	over	de	Uitgeesterweg	en	de		
 Startingerweg zowel in Castricum als Uitgeest.

Week van de dementie 
vanaf 21 september
Wist u dat de ziekte dementie hard op weg is om volksziekte nummer 1 van 
Nederland te worden? Door de vergrijzing en de stijging van de levensver-
wachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk 
toe. Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met demen-
tie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een 
half miljoen.

Invloed op samenleving
Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk 
70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voornamelijk 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. Ook blijkt het niet gemakkelijk voor mensen met dementie en hun naas-
ten om zo gewoon mogelijk mee te blijven doen in de samenleving. Gemeen-
ten kunnen op dit gebied een belangrijke bijdrage leveren. De regio Midden-
Kennemerland en de IJmond-gemeenten willen hierin graag samen optrek-
ken.

Activiteiten 
21 september 2015 is door de Wereld Gezondheid Organisatie uitgeroepen 
tot Wereld Alzheimer Dag. In en rond deze week organiseert de dementieke-
ten in regio Midden-Kennemerland samen met de aangesloten leden activitei-
ten waaraan alle inwoners van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen kunnen deelnemen. De meeste activiteiten zijn kos-
teloos. Er is een boottocht voor mensen met beginnende dementie die nog 
thuis wonen; Still Alice, een film over een hoogleraar die langzaam de grip 
op haar leven kwijtraakt nadat de ziekte Alzheimer bij haar wordt geconsta-
teerd (De Zwaan, 16 oktober); een lezing over het verschil tussen vergeetach-
tigheid en dementie (bibliotheek Dokter Brugmanstraat, 21 september, 19.30 
uur), en een marktkraam met informatie op de weekmarkten. Voor mensen 
met dementie en hun naasten organiseren de locaties van ViVa! Zorggroep en 
Zorgbalans in de regio Midden-Kennemerland activiteiten op het gebied van 
muziek of bewegen. Daaraan kunnen niet alleen bewoners van de verschil-
lende locaties deelnemen, maar ook mensen met dementie die nog thuis wo-
nen en hun mantelzorgers.

Dementievriendelijke gemeente
Begin oktober ondertekenen de wethouders van de vijf gemeenten een in-
tentieverklaring om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. In de 
dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van 
het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten. Een gemeen-
schap waarin iedereen goed om kan gaan met dementie: van bakker en buur-
man tot sportclub en wijkagent. Na de ondertekening zullen de gemeenten in 
een regionaal netwerk uitwerken op welke manier zij de komende jaren de-
mentievriendelijk willen worden. 

Sticker dementievriendelijk
In het kader van de dementieweek worden verschillende organisaties/winke-
liers getraind in het herkennen van de signalen van dementie en het omgaan 
met mensen met dementie. Zij ontvangen een sticker waarmee zij kunnen la-
ten zien dat zij dementievriendelijk zijn.




