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Wethouder Tromp (midden) verrichtte de opening van het nieuwe webportaal maandag 15 
januari 2018 in Alkmaar samen met collega-wethouders van Bergen, Castricum en Heiloo 
en vertegenwoordigers van organisaties die een spilfunctie hadden in de opzet (onder meer  
Stichting Welzijn, Adviesraad Sociaal Domein, mantelzorgorganisaties en jongerenwerkers). 

Volgens een al in 2016 genomen verkeersbesluit wordt de wijk De 
Koog in zijn geheel een dertigkilometerzone. De medewerkers van 
de buitendienst zijn eind december begonnen met het weghalen van 
maximumsnelheidsborden verspreid in de wijk en het plaatsen van 
30-kilometerzoneborden bij de vier toegangswegen vanaf de Gees-
terweg. Op die plekken liggen er inmiddels dubbele strepen in de 
bestrating.

Doordat in de hele wijk De Koog op deze wijze dezelfde maximumsnelheid 
gaat gelden kan het aantal snelheidsborden van dertig stuks worden terug-
gebracht naar ongeveer tien.
De meeste werkzaamheden werden voor de kerstdagen afgerond. 

Andere voorrangsregeling De Kuil – Kooglaan
Als onderdeel van de inrichting als 30-kilometerzone kreeg de T-splitsing 
De Kuil-Kooglaan-Prinses Beatrixlaan vorige week een andere voorrangsre-
geling. De haaientanden in het wegdek van De Kuil zijn weggehaald. Voort-
aan geldt hier dat verkeer van rechts voorrang heeft. Om de weggebruikers 
extra te attenderen op de veranderde voorrangssituatie worden borden ge-
plaatst waarop dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Wegversmalling
Bij de wegversmalling op De Kuil worden de huidige zwarte paaltjes met re-
flectoren vervangen door meer zichtbare paaltjes. Verkeerskundig onder-
zoek heeft uitgewezen dat het daar niet wenselijk is om de huidige wegver-
smalling te laten verspringen.   

De Koog wordt 30-kilometerzone

Nieuw webportaal 
‘SamenleveninUitgeest’ 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs medisch moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor op 22 januari en 26 februari terecht in het Cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8. Schikt die datum niet dan zijn er andere mogelijkheden in om-
liggende plaatsen. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het tarief € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelij-
ke 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 keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Ge-
neeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is 
echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.  

Keuring rijbewijs: naar Hogeweg

Op maandag 5 februari 2018 is er van 19.30 tot 21.30 uur een informa-
tievond over de collectieve vrijwilligersverzekering in het gemeentehuis 
van Uitgeest.
De avond wordt georganiseerd door  het Vrijwilligers Informatie Punt Uit-
geest. De contactpersoon is: Sigrid Wijsman, e-mail: info@vipuitgeest.nl, 
tel. 06 24178778. De avond is gratis toegankelijk, maar inschrijving is 
gewenst via de website: http://vrijwilligersacademiebuch.nl/gemeente/
uitgeest/informatiebijeenkomst-collectieve-vrijwilligersverzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering

  

19:00 –19:15 uur Inloop met koffie en thee 

19:15—19:20 uur Opening door Stephanie de Weijer, operationeel expert 
wijk politie Alkmaar 

19:20—20:10 uur Gastspreker Stan Hegt, digital security specialist &  
ethisch hacker 

20:10—20:25 uur Pauze 

20:25—21:10 uur Vervolg presentatie Stan Hegt 

21:10—21:30 uur Vragen 
21:30—22:00 uur Afsluiting en nog even napraten 

Het Cybercrime seminar wordt georganiseerd door de gemeente Bergen, 
Uitgeest, Castricum, Heiloo, politie basisteam Alkmaar en het Regionaal 
Platform  Criminaliteitsbeheersing NH.  

 

  
Alle ondernemers in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

 
       

Meldt u aan voor maandag 29 januari. Of wilt u meer informatie?  
Stuur een mail naar teamveiligheid@debuch.nl. Deelname is gratis. 

 

 
Dorpscentrum de Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl. 

  

 
        

          
        
        

    

Een website waar u informatie kunt vinden over alles op sociaal ge-
bied: of het nu gaat om tips over zorg, maaltijdverzorging, consul-
tatiebureau, inburgering, informatie over vrijwilligerswerk, versla-
vingszorg, gezond blijven voor ouderen, of de contactgegevens van 
een therapeut in de buurt. U vindt het sinds deze week op www.sa-
menleveninuitgeest.nl, of op onze website via een druk op de knop 
‘SamenleveninUitgeest’. 

Ruim aanbod
Het webportaal is gevuld door organisaties die actief zijn op het brede ge-
bied van welzijn en die u van dienst kunnen zijn. De regio waarbinnen u 
kunt zoeken, kunt u desgewenst breder instellen dan de grenzen van de ge-
meente. Zo krijgt u een ruimer aanbod te zien; dat reikt tot Bergen, Castri-
cum en Heiloo. Daarvoor is bewust gekozen.

Geen internet?
Inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet en daarbij ook geen 
hulp hebben van familie, buren of vrienden, kunnen contact opnemen met 
het Sociaal Team, tel. 0251 - 361145.

Wilt u uw organisatie vermelden? 
Heeft u een bedrijf of organisatie die inwoners ook kan helpen of ondersteu-
nen en staat u nog niet vermeld in het webportaal? U kunt uw organisatie 
zelf aanmelden, via het digitale formulier in het webportaal. U kunt dan ook 
uw eigen informatie online bijhouden.




