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Nieuwe verbodsborden 
voor hondenuitlaters
Overlast door honden is een belangrijke ergernis in Uitgeest. Het gaat niet al-
leen om het stappen in hondenpoep. Ook over de aanwezigheid van honden 
in speeltuinen wordt veelvuldig bij de gemeente geklaagd. En ook over hon-
den die loslopen op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
In bijna de hele gemeente geldt een aanlijn- en opruimplicht. De uitzonderin-
gen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Een aantal van 
deze borden was aan vervanging toe. Daarom heeft de gemeente op diverse 
plekken nieuwe borden geplaatst. Er zijn drie typen borden. Eentje geeft aan 
dat het terrein verboden is voor honden (geldt voor alle speelterreinen in de 
gemeente ook als er geen bord staat). Dan is er een bord dat aangeeft waar 
het losloopgebied is. Daar hoeft de hond niet aan de lijn, maar is het oprui-
men van de hondenpoep nog wel verplicht. Het opruimen van de honden-
poep is in de hele gemeente een verplichting behalve waar het derde bord 
staat, het uitlaatgebied. Daar hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te wor-
den, maar dient dit de hond wel aangelijnd te zijn. Dit geldt voor het buiten-
gebied: het aanlijnen is daar verplicht omdat de schapen anders gevaar lo-
pen.

Losloopplekken
De Koog
De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De Zien 
(Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehele Ziendervaart 
tot en met het Huttenweekerrein. Op het dijkje rondom Koog-Noord moet de 
hond aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren.

Uitgeest-Zuid
De losloopzone loopt van het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering van 
het trapveldje!), door de berm van de Anna van Renesselaan, over het oude 
Waldijkje tot en met het uitrenveld voor honden aan de Darse.

Oude Dorp
Géén losloopplekken.

Bedrijventerrein
Honden mogen loslopen langs de Westerwerf, Oosterwerf en Molenstraat.

Opruimplicht
Overal behalve:
- Lagendijk, vanaf Broekpolderweg richting Tweede Broekermolen.
- Broekpolderweg, Uitgeesterweg, Koogdijk en Ziendijk.

Handhaven
Vanaf deze week zullen de gemeentelijke handhavers streng gaan controle-
ren op de aanwezigheid van honden in speeltuinen, loslopende honden waar 
dat niet is toegestaan en het niet opruimen van hondenpoep. Zij hebben 
daarbij de opdracht om aan overtreders bekeuringen uit te delen. Ophaaldata restafval

In week 42 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 oktober.
De Koog: donderdag 15 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 oktober. 

Kom meepraten over 
Verkeersplan voor Uitgeest
De gemeente Uitgeest gaat aan de gang met het opstellen van een verkeers-
plan. Dat gaat voor de komende jaren de lijnen uitzetten voor de bereikbaar-
heid en doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de we-
genstructuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren. 

Uw inbreng is gewenst
Het plan gaat nog niet over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de 
koers die de gemeente wil uitzetten. Om die te kunnen bepalen hoort de ge-
meente ook graag  de ervaringen, meningen en ideeën van inwoners. U bent 
daarom welkom op een zogenaamde Themasessie over het Verkeersplan Uit-
geest op woensdagavond 28 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in het gemeen-
tehuis.
U krijgt daar de gelegenheid om uw visie op de toekomst van het verkeer in 
Uitgeest of een specifiek thema in te brengen en daarover in gesprek te gaan 
met andere deelnemers. Uw inbreng kan een probleem zijn dat u ervaart 
maar ook een wens of een oplossing.

Vooraf aanmelden
Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het 
nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door vóór maandag 19 oktober 
2015 een e-mail te sturen naar e.glorie@uitgeest.nl met als onderwerp ‘The-
masessie verkeersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres, telefoon-
nummer en de onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. U ontvangt 
dan tijdig een bevestiging van uw deelname.

Antoine Tromp: ‘Nieuw school-
gebouw steun in de rug voor 
gehele gemeenschap’
In het centrum van Uitgeest komt op termijn (op zijn vroegst in 2020) één nieuw 
te bouwen schoolvoorziening. De gemeenteraad van Uitgeest heeft daartoe op 
donderdag 24 september 2015 een besluit genomen. Deze nieuwbouw zal de 
huidige accommodaties van de Binnenmeer, de Molenhoek, de Vrijburg, de Palt-
rok en sporthal De Meet vervangen. De raad kiest daarmee voor een duurza-
me investering in goed onderwijs en aanvullende voorzieningen. De raad doet 
hiermee een extra investering die strikt genomen niet noodzakelijk is. De raad 
vraagt daarom aan schoolbestuur Tabijn eveneens te investeren in de dorpsge-
meenschap van Uitgeest. Daarvoor wordt nog een convenant gesloten.
Wethouder Antoine Tromp (Samenlevingszaken) is zeer te spreken over het be-
sluit van de gemeenteraad. ‘De raad had kunnen besluiten om alleen de noodza-
kelijke renovatie van de bestaande gebouwen uit te voeren. Dat was een goed-
kopere oplossing. In plaats daarvan is gekozen voor de toekomst en voor kwali-
teit. Ik ben daar bijzonder over te spreken.’ 
‘Een hechte (dorps-)gemeenschap is goed voor de ontwikkeling van kinderen en 
ook voor het welzijn van de volwassen inwoners. 
Zoals de Engelsen het zeggen: “It takes a village to 
raise a child”. Bouwen aan zo’n gemeenschap was 
dé uitdaging waarvoor ik na twaalf jaar wonen in 
verschillende steden in 2006 “terug naar Uitgeest” 
ben gekomen.’
‘Natuurlijk realiseer ik me dat de samenleving van 
Uitgeest in de loop der jaren ook is veranderd. Ook 
in ons dorp spreekt gemeenschapszin niet altijd 
meer vanzelf. Als wethouder zie ik ter versterking 
hiervan een belangrijke rol weggelegd voor wijk- 
en sportverenigingen, het dorpshuis en niet in de 
laatste plaats: de scholen. Met het convenant dat 
we met het schoolbestuur gaan sluiten streven we 
een intensieve samenwerking tussen gemeente en 
schoolbestuur na. Juist om de maatschappelijke 
rol van de scholen te versterken. De nieuw te bou-
wen schoolaccommodatie kan daarmee uitgroeien 
tot een enorme steun in de rug.’

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C.M.H. Rodenburg, weduwe van J.C. Duinmaijer, 95 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij bij een van de nieuwe verbodsborden. Deze 
staat in het park aan de Haverkamplaan in Waldijk (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder Tromp: ‘… zeer te 
spreken over keuze voor 

toekomst en kwaliteit.’




