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Burgernetdeelnemers maken 
Uitgeest veiliger 
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en po-
litie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving  te vergroten. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: 
inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval.  
Inmiddels zijn er ongeveer 1,6 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. 
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat de po-
litie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Veel Burgernetacties 
worden nu al opgelost dankzij tips van deelnemers. Bij meer deelname 
kan Burgernet nog succesvoller worden. Help ook mee en word vandaag 
nog Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en meld u aan. Deelname 
aan Burgernet is gratis. Werkt of verblijft u vaak in een andere gemeente 
dan waar u woont? Dan kunt u zich ook daar aanmelden voor Burgernet. 

Wat maakt dit netwerk uniek?
- Burgernet werkt met spraak- en sms-berichten
- Burgernet is lokaal gericht en bereikt haar deelnemers binnen ieders ei-
gen postcodegebied

- Burgernet is automatisch gekoppeld aan Twitter, voor de provincie 
Noord-Holland is dit @Burgernet_NH

- Burgernet heeft ook een app waarmee overal in Nederland berichten 
kunnen worden ontvangen

Ophaaldata restafval
In week 39 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 26 september
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 september
De Koog: donderdag 29 september
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 30 september

Wethouder Antoine Tromp (links) ondertekende onlangs in het gemeentehuis 
van Uitgeest met Renze Engelkes, directeur van Stichting Welzijn Bergen, een 
overeenkomst over het jongerenwerk in Uitgeest. De Bergense stichting gaat 
het jongerenwerk uitvoeren nadat deze bij een aanbesteding als beste uit de 
bus kwam (foto: gemeente Uitgeest).  

Gezellige middag voor 
alleenstaanden
Van donderdag 22 september tot zaterdag 1 oktober worden in het he-
le land activiteiten gehouden in het kader van de Week tegen Eenzaam-
heid. De vrijwilligers van Meet & Eat gaan in Uitgeest nog een dag lan-
ger door. Iedereen die daarvoor voelt is op zondag 2 oktober om 15.30 
uur van harte welkom op een gezellige middag met heerlijke maaltijd in 
het Zienhouse.

Vindt u het leuk om zondagmiddag 2 oktober niet alleen te zijn, maar 
met andere Uitgeesters -  gratis - een gezellige middag te hebben? Meldt 
u dan aan via het e-mailadres: meeteneatuitgeest@gmail.com of bel met 
Fons van Noorden, 06-54354641.
De middag begint met een feestelijk drankje en een hapje. Om 16.30 uur 
gaan we samen aan tafel en worden we verwend met een heerlijke maal-
tijd. Rond 18.30 is de afsluiting. Meet & Eat Uitgeest is een enthousiast 
team van vijftien vrijwilligers, dat de mantelzorgers van Uitgeest graag 
verwent maar zich nu ook voor dit doel inzet. 

Raadsvergadering 29 september
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare raadsvergadering op 
donderdag 29 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De verga-
dering begint om 20.00 uur en de agenda staat binnenkort op de websi-
te www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’. Het onderwerp ‘Proces-
plan voormalig Erfgoedpark De Hoop’ wordt nog niet door de raad behan-
deld, het gaat om advies terug naar de openbare commissievergadering in 
oktober.

Lichtmastnummers
Nu het ’s avonds weer eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldingen 
over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeen-
te gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen 
van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in 
de melding vermeld wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds enkele maanden weer een aantal op-
laadpunten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeen-
tehuis en bij het NS-station. Heel handig voor de vele gebruikers van 
elektrische auto’s in en om Uitgeest.
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op de-
ze plaatsen niet is toegestaan. U kunt hier op basis van het Regelement 
verkeersregels en verkeerstekens (Rvv) een bekeuring voor krijgen.

Afsluiting Dokter Brugmanstraat
In de week van 26 september wordt de Dokter Brugmanstraat vanaf de par-
keerplaats achter het gemeentehuis tot aan het Dokter Brugmanplantsoen 
afgesloten voor herbestrating. De afsluiting duurt tot ongeveer 14 oktober. 
De parkeerplaats is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Middel-
weg. De werkzaamheden aan de kruising Middelweg-Dokter Brugmanstraat 
zijn dan afgerond.

Subsidie voor isolatie
Goed nieuws voor particuliere woning- en appartementseigenaars en vereni-
gingen van eigenaren die hun woning willen verduurzamen. Sinds 15 sep-
tember 2016 kan er subsidie worden aangevraagd voor energiebesparende 
maatregelen. Ongeveer 20 procent van de investering kan worden terugge-
vraagd bij het Rijk wanneer minimaal twee energiebesparende maatregelen 
aan de woning worden getroffen. 
De gemeente Uitgeest adviseert inwoners allereerst informatie en advies in 
te winnen over de mogelijkheden voor hun woonsituatie voordat zij aan de 
slag gaan. Hiervoor kunnen zij geheel kosteloos terecht bij de onafhankelij-
ke adviseurs van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl). 
Het begint bij de subsidieaanvraag van minimaal twee isolatiemaatregelen 
uit het basispakket. Daartoe behoren de volgende maatregelen: dak-, ge-
vel-, spouw-, bodem-  en/of vloerisolatie en isolerend hoogrendementsglas. 
Woningeigenaren die bovenop het basispakket nog meer maatregelen gaan 
toepassen en daarvoor subsidie willen aanvragen kunnen gebruikmaken 
van het pluspakket. Ook voor dit pakket geldt dat er minstens twee energie-
besparende maatregelen toegepast moeten worden uit basispakket. De fa-
natieke duurzame doeners kunnen daarbovenop ook nog eens gebruikma-
ken van het zeer energiezuinig pakket. 

Hulp en advies
Benieuwd naar de voorwaarden en welke maatregelen er binnen het plus- 
en energiezuinig pakket vallen? Neem contact op met een onafhankelijk ad-
viseur van het Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaam-
bouwloket.nl of neem een kijkje op de website www.duurzaambouwloket.
nl. Het advies van het Duurzaam Bouwloket is kosteloos en wordt door de 
gemeente Uitgeest ter beschikking gesteld om u verder te helpen bij het ver-
duurzamen van de woning.

Overeenkomst uitvoering jongerenwerk




