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Professor mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte woensdag 4 oktober de feestelijke 
opening van Fort K’IJK, zoals Fort Krommeniedijk sinds de herbestemming heet. Het 
in Uitgeest gelegen fort wordt het onderkomen van autistische jongeren, die passe-
rende fi etsers, wandelaars en gemotoriseerde dagjesmensen een pleisterplaats bie-
den met koffi  e en thee. Bezoekers kunnen het fort bovendien bezichtigen (met au-
diotoer) en een indruk krijgen van de rol die deze versterking heeft gespeeld als on-
derdeel van de Stelling van Amsterdam. Op de foto van Ted Jansen van links af: Er-
nest Briët (directeur Landschap Noord-Holland), gedeputeerde Joke Geldhof, Pieter 
van Vollenhoven, burgemeester Wendy Verkleij, Onno Meerstadt (directeur Stads-
herstel), wethouder Antoine Tromp en Telly Noutsis (directeur De Heeren van Zorg).     

11 oktober 2017

Ophaaldata restafval
In week 42 wordt het restafval opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 16 oktober; wijk 2, dinsdag 17 oktober; 
wijk 3, woensdag 18 oktober; wijk 4, donderdag 19 oktober; 
wijk 5, vrijdag 20 oktober.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

PMD: een prima grondstof

De bussen die NS met enige regelmaat inzet om treinreizigers alter-
natief vervoer te bieden vanaf en naar station Uitgeest parkeren door-
gaans aan de Kleiszijde, nabij supermarkt Deen. Bij omwonenden roept 
deze halteplaats nogal eens vragen op omdat ze daarvan overlast er-
varen. NS zet ook passagiers met de bus op station Uitgeest af. Dat ge-
beurt overigens meestal aan de dorpskant. 
Volgens de NS en de gemeente Uitgeest zijn er geen andere parkeer-
plaatsen voor de bussen die voldoende veilig zijn. Aan de dorpskant 
van het station is het te druk met reguliere buslijnen, automobilisten die 
treinreizigers afhalen, fi etsers en wandelaars. De ervaring heeft boven-
dien geleerd dat het vertrek van bussen vanaf dat platform opstoppin-
gen veroorzaakt op de Jacoba van Beierenlaan vanuit de Waldijk. Ook 
hulpdiensten kunnen dan bij calamiteiten niet meer door de Kleistunnel.
NS zet alleen bussen in als er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk is. 
Meestal heeft dat te maken met geplande werkzaamheden aan het 
spoor en wordt de inzet van de bussen tijdig aangekondigd. Als het te 
maken heeft met een incident op het spoor is die aankondiging soms 
niet mogelijk.

Halteplaats voor NS-bussen bij station 

Het gemeentehuis (Middelweg 28) is deze week geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (vrijdag balie gesloten). Op 
woensdagmiddag bovendien van 13.30 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond 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

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN
P.M. Melten, 85 jaar

GETROUWD
E. Veldman en W.J. Heeremans

Op maandag 23 oktober kun je van 10.00-16.00 
uur kennis maken met verschillende sporten in 
Sporthal de Zien. 

Doe mee met de clinics, leef je uit op de 
stormbaan, in de pannakooi en op de 
luchtkussens.
Aanmelden niet noodzakelijk, maar wel 
gewenst. 

Voor BSO’s en groepen geldt een aangepaste 
toegangsprijs. BSO’s en groepen kunnen zich 
per mail aanmelden. 

Lekker sporten, springen en gek doen!
Voor alle kinderen van 6 - 12 jaar

 Toegang €3,50 p.p. 

Sportspektakel
Uitgeest

Chantal Thomas  | Buurtsportcoach Uitgeest
06 43 04 11 45  |  c.thomas@alkmaarsport.nl

In samenwerking met

Fort K’IJK feestelijk geopend

Sinds de start van het nieuwe 
school- en studieseizoen par-
keren steeds meer fi etsers hun 
tweewieler aan de voet van de 
trap van de Zientunnel naar 
het stationsplein. In de loop 
van de dag groeit het aantal 
tot dertig à veertig. Deze fi et-
sen bezorgen voetgangers in 
toenemende mate overlast en 
liggen aan het einde van de 
dag soms zelfs op het fi ets-
pad. Dit is uiteraard geen plek 
om fi etsen te stallen, omdat 
een goede en veilige doorgang 
wordt belemmerd.
Wat doet de gemeente eraan?
De gemeente attendeert de eigenaars van de fi etsen er met een label 
op dat ze deze hier niet moeten stallen. Het komt weliswaar regelma-
tig voor dat er aan de dorpszijde vrijwel geen plek meer is om fi etsen te 
stallen, maar aan de Kleiskant is er altijd plaats.

De gemeente werkt op dit moment aan uitbreiding van de fi etsparkeer-
mogelijkheden. Binnenkort komt aan de voet van de trap een bord dat 
nog eens duidelijk zal aangeven dat fi etsen hier niet gewenst zijn. Als 
dat niet het gewenste eff ect heeft zal de gemeente overgaan tot het 
verwijderen van fi etsen. De eigenaars kunnen dan op afspraak en tegen 
betaling van de kosten voor het weghalen en bewaren hun fi ets ophalen 
op de gemeentewerf.

Geen fi etsen parkeren
aan voet van stationstrap

Fietsen veroorzaken steeds meer overlast 
aan de voet van de trap naar het stations-
plein. Het is uiteraard niet toegestaan om op 
deze plaats fi etsen te stallen (foto: gemeen-
te Uitgeest).    

Volgt u de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Meer dan drieduizend twitteraars gingen u voor: 
@gem_Uitgeest
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