
 

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

20 september 2017

Ophaaldata gft-afval
In week 39 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 25 september; wijk 2, dinsdag 26 september; 
wijk 3, woensdag 27 september; wijk 4, donderdag 28 september; 
wijk 5, vrijdag 29 september.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
D.E.H.J. de Leeuw, leeftijd 89 jaar 
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Jan Bakkum en José Guit 

GETROUWD 
De heer N.C. Goeman en mevrouw 
G. Zijlstra

Hoe halen we meer uit ons afval? De gemeente werkt aan een afval-
beleidsplan. Inzet is te komen tot minstens driekwart afvalscheiding. 
Door te scheiden kunnen van grondstoffen nieuwe producten worden 
gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken? Wie meer wil weten of mee 
wil praten is welkom op een interactieve informatiebijeenkomst over 
dit onderwerp. Die wordt gehouden op woensdagavond 4 oktober in 
het gemeentehuis van Uitgeest. Aanvang: 19.30 uur.

Programma 
19.00 uur:     Inloop en koffie 
19.30 uur:   Opening door wethouder Anke de Vink-Hartog. Presen-
     tatie De Jonge Milieu Advies over afval, scheiden en in-
  zamelen. Vragen en discussie. 
21.00 uur:     Einde
De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp tijdens een interactieve 
raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 10 oktober, aanvang 20.00 
uur. In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast. De uitvoe-
ring van het beleid gebeurt in samenspraak met de inwoners. 

Informatiebijeenkomst afval op 4 oktoberAfval scheiden: dat kan beter!

In onze gemeente scheiden 
we al 56% van het afval. Dat is 
mooi, maar nog niet genoeg.
De inzet is 75% in 2020.

Tijd voor de 
volgende stap!

2020

2017

56%

75%

Verbranden van afval kost geld en er gaan 
goed bruikbare grondstoffen verloren.

Het is dus slim om afval goed te scheiden.

Thuis scheiden levert de 
beste kwaliteit grondstoffen op. 

Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

Hoe verder?

Een rolcontainer voor 
PMD (plastic, metaal
en drankenkartons).

Een rolcontainer voor
GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval).

Een bak voor 
oud papier.
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Goed scheiden 
betekent weinig
(rest)afval.

Bruikbare
grondstoffen halen 
we aan huis op.

(Rest)afval brengt 
u zelf naar een
ondergrondse container.

Daarom werkt de gemeente aan een
nieuw afvalbeleidsplan.

Dat gaat uit van omgekeerd inzamelen.

 Er komen onder-
grondse containers.

Dit brengt u zelf naar de 
container in de buurt.

Zaken als batterijen,
textiel, of glas:

Inleveren zoals u 
gewend bent.

De gemeente haalt deze 
grondstoffen aan huis op.

De gemeenteraad besluit over het afvalbeleid. 
Daarna bespreken we met inwoners hoe we 
het gaan uitvoeren. 

Met elkaar halen we eruit wat erin zit.

“Hoe vaak  
halen we rol-

containers op?”
“Hoe kunnen 

verenigingen profiteren
van oud papier?”

“En als ik  
geen extra

 container wil?”

“Waar moeten 
 de ondergrondse  

 containers komen?” 

Elke woning krijgt 
eigen (rol)containers.
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor op 25 september en 23 oktober terecht in het Cultureel Cen-
trum aan de Hogeweg 8.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van 
de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keu-
ring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Ver-
klaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR.
De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 
€ 41,00.  

Keuring voor verlenging rijbewijs

Informatiemarkt Stationsgebied
Op dinsdagavond 26 september houden de gemeen-
te Uitgeest en ProRail van 19.00 tot 21.00 uur een informa-
tiemarkt in het gemeentehuis van Uitgeest (Middelweg 28). 
De gemeente zal de hoofdlijnen toelichten die moeten leiden tot een 
Visie Stationsgebied. ProRail laat de laatste ontwerpen zien van het 
keerspoor, het opstelterrein en de voorstellen voor het station.

De Meldijk wordt donderdag 21 september ter hoogte van de huis-
nummers 14 en 42 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers 
en voetgangers kunnen gewoon passeren. De woningen blijven be-
reikbaar. De reden voor de afsluiting is een onderzoek naar het riool. 
Dit duurt naar verwachting één dag. 

Tijdelijke afsluiting Meldijk 




