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Uitgeester echtparen met gouden glans
Bijna dertig echtparen, goed voor bijna vijftienhonderd jaar huwelijk, ga-
ven onlangs gehoor aan een uitnodiging van burgemeester Wendy Verkle-
ij. Zij verzamelden zich in een feestzaal in Akersloot voor een ‘high tea’ 
voor alle Uitgeesters die dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. De sfeer was 
bijzonder feestelijk en nadat de burgemeester een terugblik had gegeven 
op het ‘gouden’ trouwjaar 1966 ging zij zoveel mogelijk tafels af om per-
soonlijk kennis te maken. 

Het idee om alle gouden echtparen tegelijk in het zonnetje te zetten in 
plaats van ze allemaal afzonderlijk op hun trouwdag te bezoeken is af-
komstig van de burgemeester. De bijeenkomst was zo geslaagd dat er nu 
al wordt gedacht aan een bijeenkomst voor de gouden huwelijken van 
2017.

Uitgeesters die zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd zijn kunnen 
– als zij daar prijs op stellen – overigens gewoon blijven rekenen op een 
‘huisbezoek’ van de burgemeester

Ophaaldata restafval
In week 41 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 oktober 
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 oktober 
De Koog: donderdag 13 oktober 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 14 oktober

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 10 oktober 2016  de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. Voor meer informatie over de 
te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en ove-
rige informatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de 
afdeling Inwoners, team Dienstverlening op tel. 0251-361111.

Gaan mijn buren verbouwen?
Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van 
overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te 
ontvangen. Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regel-
geving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning. In-
middels hebben al meer dan 110.000 mensen een abonnement op de 
e-mailservice ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl. Dit aantal zal toenemen 
door het lanceren van de nieuwe ‘Over uw buurt’ app.
  
Via de gratis service ‘Over uw buurt’ ontvangen inwoners en onderne-
mers informatie over hun buurt via de mail. Vanaf nu kan dat ook via 
de nieuwe app voor smartphone of tablet. Op deze manier bieden over-
heidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen de-
ze informatie eenvoudig, snel en gebundeld aan. Waardoor buurtbewo-
ners niet meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de gemeenteberichten 
in het huis-aan-huisblad. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), An-
droid en Windows. Inschrijven voor de service kan via www.overuw-
buurt.overheid.nl. Daar kunnen inwoners en ondernemers zelf instel-
len welk type berichten zij willen ontvangen en binnen welke straal om 
hun huis of bedrijf.   

Het stijgende aantal abonnees van ‘Over uw buurt’ past in een trend 
dat Nederlanders steeds meer zaken online kunnen regelen. Deze ont-
wikkeling is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ook 
binnen de overheid vindt deze overgang naar online dienstverlening 
volop plaats. Het kabinet wil dat iedereen in 2017 zijn zaken met de 
overheid digitaal kan regelen.

Nieuwe inrichting 
speelplaats De Juffer
In de omgeving van De Juffer in De Kleis worden onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd aan het groen en de bestrating. Ook wordt de 
speelplaats op De Juffer opnieuw ingericht. Voor deze nieuwe inrichting 
van de speelplaats hebben kinderen uit de buurt uit drie varianten mo-
gen kiezen. De planning is om de speeltoestellen voor het eind van dit 
jaar te plaatsen.

Commissie Algemene Zaken
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagavond 6 oktober in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- ICT van de BUCH Werkorganisatie
- Garantie geldlening FC Uitgeest
- Aangepast procesplan herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop

Voor de volledige agenda: zie het Raadsinformatiesysteem op de home-
page van www.uitgeest.nl 

Toestemming ouders bij 
paspoort minderjarige
Bij iedere aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een minder-
jarig kind is (schriftelijke) toestemming nodig van de ouders. Dat is ook 
het geval als het kind al een paspoort of identiteitskaart had en nu een 
nieuwe aanvraagt. Bij een identiteitskaart is toestemming bij de aanvraag 
vereist voor kinderen tot 12 jaar. Bij een paspoort tot 18 jaar.
Ouders kunnen op twee manieren schriftelijk toestemming geven: digi-
taal op de website www.uitgeest.nl  of met een formulier dat samen wordt 
ingevuld bij de balie van de afdeling Publiekszaken in de hal van het ge-
meentehuis. Ook is het mogelijk om thuis een verklaring op te stellen en 
te ondertekenen. Bij de aanvraag op het gemeentehuis moeten ter contro-
le van de handtekening de originele legitimatiebewijzen van beide ouders 
worden getoond.
Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind. Deze per-
soon heet een gezaghouder en zijn of haar toestemming is nodig voor de 
aanvraag van een paspoort of id-kaart. De gezaghouder doet dat schrifte-
lijk of gaat mee bij de aanvraag.

Geen toestemming? 
Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de aan-
vraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kan vervangen-
de toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter in het arrondisse-
ment van de woonplaats van het kind. Heeft de andere ouder geen gezag, 
dan is diens toestemming niet nodig. 

Gelijkende pasfoto 
Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument kan 
het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Koninklijke 
Marechaussee zijn zich ervan bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller 
van uiterlijk veranderen. 
Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u 
contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteits-
kaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade 
of het consulaat van het land waar u naartoe reist.
Ten slotte: neem uw kind mee bij de aanvraag in het gemeentehuis én bij 
het ophalen van het document.

Burgemeester Wendy Verkleij te midden van 29 gouden Uitgeester echt-
paren (foto: gemeente Uitgeest). 

BUrGerlIJKe sTAND
OVerleDeN
C.A.T.  Hoogbergen, echtgenote van 
T.P.G.M. ruijs, 84 jaar




