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Cadeaubon beschikbaar voor 
mantelzorgers
Iedere inwoner van Uitgeest die wordt geholpen of verzorgd door een man-
telzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorgwaardering’ aanvragen. De 
gemeente Uitgeest heeft daarover vorige week een brief gestuurd naar alle 
inwoners die mogelijk mantelzorg krijgen.   
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door man-
telzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat 
mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn on-
misbaar in de samenleving. Daarom wil Uitgeest hun een blijk van waarde-
ring geven: de mantelzorgwaardering. Dat gebeurt dit jaar in de vorm van 
een cadeaubon. Die is niet bedoeld als vergoeding van onkosten, maar een 
waardering voor de ondersteuning en zorg die is geboden in 2015.

Wie kan aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 minstens drie 
maanden intensieve zorg hebben verleend. De aanvrager moet in Uitgeest 
wonen; voor de mantelzorger geldt dat niet. Het kan voorkomen dat inwo-
ners geen brief hebben ontvangen terwijl zij wel mantelzorg ontvangen. Bij-
voorbeeld omdat dit bij de gemeente niet bekend is. Ook zij kunnen via een 
formulier iemand voordragen voor de waardering. 

Wie krijgt geen mantelzorgwaardering?
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent toe-
zicht en zorg dichtbij nodig hebben. Wie een indicatie heeft op grond van de-
ze wet, valt onder de verantwoordelijkheid van intramurale zorg en niet on-
der die van de gemeente. Hij of zij kan helaas geen mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Hoe aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het formulier een of meer mantel-
zorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2015 zijn opge-
stuurd naar de gemeente.  

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de 
mantelzorger rond 10 november (Dag van de Mantelzorg) een cadeaubon als 
blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van het be-
drag van de cadeaubon wordt in oktober bepaald. 

Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren voor de mantelzorgwaardering liggen bij de publiekba-
lie in het gemeentehuis van Uitgeest en zijn te downloaden van de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl
De gemeente registreert elke mantelzorger die via het aanvraagformulier 
wordt opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2015. Zo wil de gemeen-
te een beter beeld krijgen van het aantal mantelzorgers, van de zwaarte van 
hun taak en van mogelijkheden om hen verder te ondersteunen. 

Ophaaldata gft-afval

In week 41 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 oktober.
De Koog: donderdag 8 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 9 oktober.

Van A8 naar A9! Wat moeten 
we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een 
goede verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden ze-
ven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar 
wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wen-
selijk. In deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alterna-
tief waarom dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt wel-
ke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Alternatief 2: Nul-plus
Dit alternatief probeert zonder extra asfalt de problemen op te lossen. Kun-
nen bestaande wegen dusdanig aangepast en aangepakt worden dat dit een 
goede verbinding oplevert? Tijdens de planstudie is de invulling van het 
Nul-plusalternatief een keer gewijzigd. De Vereniging Open Polders Assen-
delft wil geen nieuwe bouwwerken in de polder en is voorstander. Onder-
nemersvereniging EVO is tegen, omdat zij denkt dat het Nul-plusalternatief 
er niet voor zal zorgen dat vertragingen bij levering en bevoorrading wor-
den opgelost. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumen-
ten lezen en bekijken via een korte animatie. 

Milieuwethouder Jan Schouten spreekt de ondernemers toe bij de aftrap 
van de bijeenkomst over duurzaam ondernemen in de raadzaal van het 

gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Bedrijventerrein aangesloten 
bij GreenBiz IJmond
Tijdens een presentatie op 23 september 2015 in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Uitgeest ontdekte een tiental ondernemers wat GreenBiz 
voor hun bedrijf kan betekenen. De bijeenkomst werd ingeleid door Jan 
Schouten, wethouder Milieu van de gemeente Uitgeest.
Bedrijventerrein Uitgeest  is sinds enkele maanden, net als zes andere bedrij-
venterreinen in de IJmond aangesloten bij GreenBiz IJmond. Onder het mot-
to samen sterk, samen duurzaam gaan ondernemers aan de slag om bedrij-
venterreinen te verduurzamen op het gebied van energie, mobiliteit en afval.
Wilt u ook weten hoe u (meer) geld kunt besparen op uw energiekosten? Of 
hoe u uw werknemers voordeel kunt bieden bij groene vervoerskeuzes, zon-
der investering of administratieve lasten? Informeer dan bij de Omgevings-
dienst IJmond naar GreenBiz Uitgeest (e-mail: ehilbers@odijmond.nl).  
Hans Weeren, kwartiermaker GreenBiz voor Uitgeest, heeft zijn bedrijfspand 
energieneutraal gemaakt en heeft daar veel plezier in: ‘Er is nog zoveel on-
wetendheid over energiebesparing en er valt nog zoveel mee te verdienen.’
Wist u bijvoorbeeld dat u soms al veel kunt besparen door installaties beter 
af te stellen? Er is dus niet altijd een investering nodig om een voordeel te 
behalen.
Tijdens de bijeenkomst in Uitgeest werd ook informatie gegeven over de 
voordelen van het project IJmond Bereikbaar. De campagne ‘Goed op Weg’ is 
inmiddels door meer dan tien bedrijven in de regio omarmd. De campagne 
biedt onder andere een kilometervergoeding voor fietsers en bij voldoende 
deelname kan de IJmond Shuttle ingezet worden naar een bedrijventerrein. 
Deelname aan de campagne is gratis. 
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