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Ophaaldata restafval
In week 40 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt:
wijk 1, maandag 2 oktober; wijk 2, dinsdag 3 oktober; wijk 3, 
woensdag 4 oktober; wijk 4, donderdag 5 oktober; wijk 5, 
vrijdag 6 oktober.

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Vigo Maria Wilhelmus Bekkers, zoon van A. Bekkers en A.J.M. Sombroek

Met inspraak vraagt de overheid u om mee te denken om zo tot bete-
re besluiten te komen. Uw mening telt als het gaat over het verbete-
ren van de verbinding van de A8 met de A9. Door een inspraakreactie, 
ook wel een zienswijze genoemd, in te dienen op de resultaten van de 
planstudie geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent 
en waarom. De inspraakperiode loopt tot en met zondag 1 oktober.

Hoe kunt u inspreken? 
U kunt uw zienswijze op de resultaten van de planstudie Verbinding 
A8-A9 bij voorkeur indienen via het speciale webformulier op de web-
site www.verbindingA8-A9.nl. In uw zienswijze geeft u in uw eigen 
woorden aan waar u het wel of niet mee eens bent. U moet uw ziens-
wijze voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Ook kunt u uw 
zienswijze mailen naar A8-A9@noord-holland.nl of per post opsturen 
naar:
Provincie Noord-Holland, t.a.v. de heer T. van Eijk 
o.v.v. zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer: 
969948. Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie? 
Als u uw reactie digitaal heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbe-
vestiging. Op alle zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beant-
woording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen 
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Rond de jaarwisseling 
besluit Gedeputeerde Staten over een definitief voorkeursalternatief. 
Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

Tot 1 oktober inspraakreacties 
voor Verbinding A8-A9

Wethouder Antoine Tromp kreeg afgelopen vrijdag door het bestuur 
van de Stichting Uitgeester Senioren de petitie ‘de SUS moet blijven’ 
overhandigd, die getekend werd door ruim 500 sympathisanten van de 
S.U.S. Elders in deze krant meer nieuws over het tot nader order voort-
zetten van de professionele ondersteuning van de S.U.S. door de ge-
meente Uitgeest.

Petitie voor wethouder Tromp

Het gemeentehuis (Middelweg 28) is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op woensdagmiddag bovendien van 
13.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
De gemeentewerf (Molenwerf 27) is open van maandag tot en met vrij-
dag van 08.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
 

Openingstijden

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene 
dag buig je je als raadslid over de bouwplannen voor een Integraal 
Kind Centrum, de andere dag ben je bezig met de  herinrichting van 
het centrumgebied of een nieuwe Omgevingsvisie voor Uitgeest.
Maar:
‘Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een ge-
meente zelf beslissen?’ 
‘Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu 
eigenlijk wat?’
En:
‘Ik wil actief worden in de Uitgeester politiek, hoe pak ik dat goed 
aan?’
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leu-
ker dan u denkt! Daarom organiseert de Uitgeester gemeenteraad een 
cursus voor inwoners die zich met de politiek in Uitgeest willen gaan 
bezighouden.

In sneltreinvaart klaar voor de Uitgeester politiek 
Tijdens drie cursusavonden in de raadzaal van Uitgeest vergroot u 
uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de ge-
meentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De 
cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats 
in de avonduren.
De cursus wordt gehouden in oktober 2017 en bestaat in totaal uit 
drie bijeenkomsten, met elk een ander thema.
Woensdagavond 4 oktober: introductie/kennismaking en hoe werkt 
een gemeente? 
Woensdagavond 11 oktober: de gemeenteraad (o.a. speeddaten met 
raadsleden) 
Woensdagavond 18 oktober: debatteren

Actieve rol in gemeenteraad 
De deelname aan de cursus is voor inwoners van Uitgeest gratis. Wel 
zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in 
de lokale politiek. Of u die stap aan het eind van de cursus ook daad-
werkelijk zet is uiteraard geheel aan u.

Doet u mee? 
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 3 oktober bij Sander Koolen, 
raadsgriffier van Uitgeest, via s.koolen@uitgeest.nl of tel. 0251-
361141. Ook voor vragen over de cursus kunt u bij hem terecht. Er 
kunnen maximaal 30 inwoners meedoen.

Staat u straks aan het roer in Uitgeest?

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 28 september. De bijeenkomst in de raadzaal begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwer-
pen:
- Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied 
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo supermarkt 
- Zienswijze voorkeursvariant A8-A9 
- Ontwikkelkaders herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 
- Garantstelling lening MHCU
Voor meer informatie: raadpleeg het Raadsinformatiesysteem, via de 
homepage van www.uitgeest.nl

Vergadering gemeenteraad 

Deze week vergaderen twee van de drie raadscommissies. De verga-
deringen zijn openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het ge-
meentehuis en beginnen telkens om 20.00 uur. Het overleg van de 
commissie Samenlevingszaken (was gepland voor maandag 2 oktober) 
gaat deze maand niet door. 
De agenda van de commissie Grondgebiedzaken (dinsdag 3 oktober) 
vermeldt onder meer:
- Financiering onderwijshuisvesting IKC 
- Ontwerp Omgevingsvisie 
- Voorbereidingskrediet herinrichting Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt 
Bij de commissie Algemene Zaken en Financiën (donderdag 5 oktober) 
gaat het onder andere over:
- Beheerverordening begraafplaatsen 

Raadscommissies vergaderen




