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

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
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Plastic afval
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald 
op 26 september (vierde vrijdag van de maand).

College wijst opstelterrein  
treinen in Uitgeest van de hand
Burgemeester en wethouders van Uitgeest wijzen een opstelterrein voor 
treinen binnen de gemeentegrenzen van de hand. Het college nam dat 
besluit al twee weken terug, maar brengt het naar buiten nadat eerst 
is geprobeerd om met de betrokken buurgemeenten Castricum en  
Heemskerk tot een gezamenlijk standpunt te komen.
Volgens de jongste plannen van ProRail zijn er zeven mogelijke locaties 
voor een opstelterrein voor 75 sprintertreinen in beeld. Vier daarvan be-
vinden zich in Uitgeest, twee in Castricum en een in Beverwijk. Het col-
lege van Uitgeest keert zich tegen de plannen van ProRail omdat het van 
mening is dat de gemeente met de (geluids)overlast van de A9, de pro-
vinciale weg N203, de spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar en Haarlem-Alk-
maar en het vliegverkeer van en naar Schiphol al onevenredig is bedeeld.
Het college van de gemeente Castricum bracht dinsdag 16 september 
naar buiten dat het zich tegen beide locaties in die gemeente verzet. 
Castricum wil nu een gesprek aangaan met gedeputeerde Talsma van de 
provincie en de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk. Uitgeest 
zal zich bij dat overleg aansluiten.

Alarmeringspaal langs Tolweg
Langs de Tolweg zal een alarmeringspaal worden geplaatst. Dat is no-
dig gebleken omdat in de directe omgeving (Uitgeest én Heemskerk) het 
maandelijkse proefalarm van de sirene onvoldoende hoorbaar is.
De paal krijgt een plaats in de berm aan de westzijde, ongeveer halver-
wege de bebouwde-komgrenzen van beide gemeenten. Binnenkort star-
ten de voorbereidende werkzaamheden, waaronder grondboringen. De 
overlast voor het verkeer wordt daarbij tot een minimum beperkt.     

Veranderingen op gebied 
wonen, werken, welzijn en zorg

Met ingang van 2015 gaat het nodige veranderen in de ondersteuning aan 
inwoners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Gemeen-
ten nemen de komende jaren allerlei taken over van Rijk en provincie en  
worden onder meer verantwoordelijk voor:
- de ondersteuning aan mensen met een beperking;
- alle jeugdhulp;
- beleid rondom werk en inkomen.

Om deze taken uit te voeren krijgen gemeenten minder geld dan voor-
heen beschikbaar was. Dat vraagt om verandering. Daarom doen de ge-
meenten een beroep op de eigen kracht van inwoners en hun sociale om-
geving.
De Regio Alkmaar (waar Uitgeest ook bij hoort) bereidt zich al enige 
tijd voor op de veranderingen, die ook wel ‘decentralisaties’ worden ge-
noemd. Zo koopt de regio bijvoorbeeld gezamenlijk zorg in. Dat gebeurt 
om versnippering van ondersteuningsarrangementen te voorkomen.
Op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl) kunt u onder 
het tabblad Wonen, zorg & welzijn, kopje Wmo nuttige informatie vinden 
over de veranderingen. Zo ook een lijst met de meest gestelde vragen en 
de bijbehorende antwoorden op het gebied van langdurige zorg (AWBZ), 
jeugdhulp en de Participatiewet.

Snoeiafval taxus: 
inzamelen tegen kanker
De gemeentewerf in Uitgeest is nog tot 30 september een inzamelpunt 
voor snoeiafval van de taxusplant. De taxus staat in veel tuinen als erfaf-
scheiding of haag. Jonge scheuten en uitlopers vormen een belangrijke 
grondstof voor geneesmiddelen tegen kanker. De Beverwijkse stichting 
‘De Hoop Vergroten’ zet zich door heel Nederland in voor de inzameling 
van taxussnoeisel, deze zomer ook in Uitgeest.
Geschikt voor verwerking zijn alleen de jonge, eenjarige scheuten van 
de ‘taxus baccata’. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 30 
centimeter en de takken mogen niet dikker zijn dan 0,5 centimeter. Uit 
de twijgen wordt baccatine gewonnen, dat wordt toegepast in genees-
middelen ter bestrijding van bepaalde vormen van kanker. 
In ons land worden met baccatine jaarlijks tienduizenden behandelingen 
uitgevoerd. De stichting spoort tuiniers en tuinbezitters daarom aan het 
snoeisel van de taxushaag niet verloren te laten gaan. (Snoeisel dat ver-
vuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel is helaas 
niet bruikbaar).Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl.

Ophaaldata restafval

In week 40 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 oktober.
De Koog: donderdag 2 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 3 oktober. 

Een struik van de taxus in volle bloei. Gaat u snoeien? Laat het snoeisel dan 
niet verloren gaan.




