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Droomvilla op eigen kavel?
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Burgerlijke stand
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Plastic afval
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald 
op 26 september (vierde vrijdag van de maand).

Tewaterlaatplaats in Waldijk 
In het park bij De Darse in de Waldijk is al enige tijd een tewaterlaat-
plaats. Veel bewoners van de Waldijk zijn in de veronderstelling dat dit 
het schuine talud naast de voetgangersbrug is, maar dat is niet het ge-
val. De eigenlijke tewaterlaatplaats is het met gras begroeide gedeel-
te ernaast, waar beschoeiing zit (zie foto). Deze plek is bedoeld voor 
de maaiboot van het hoogheemraadschap, die met een zijlader te wa-
ter wordt gelaten. Om die reden loopt de verharding ook niet door tot 
het bruggetje.
Omdat veel bezitters van een bootje in de Waldijk gebruikmaken van de-
ze onofficiële plek (oorspronkelijk bedoeld als natuurvriendelijke oever), 
hebben burgemeester en wethouders besloten om ook hier verharding 
aan te brengen. Dankzij deze maatregel kan men straks ook zonder een 
zijlader bootjes op een goede manier te water laten.
De werkzaamheden voor de nieuwe verharding worden binnenkort uit-
gevoerd.
Tot 1 december moeten alle boten en bootjes overigens in heel Uitgeest 
aan wal blijven vanwege een schouw.

Eigenaren bootjes: bedankt
De gemeente bedankt alle eigenaren van bootjes van harte voor de me-
dewerking die ze hebben gegeven door hun vaartuig in Uitgeest uit het 
water te halen. Die actie was nodig vanwege een schouw binnenkort van 
alle waterlopen. Voorafgaand is inmiddels in de Waldijk de maaiboot al 
aan de slag gegaan.
Uiteindelijk heeft de gemeente maar drie - volgelopen - vaartuigen hoe-
ven verwijderen. Van een van de drie kon de eigenaar worden achter-
haald in Heemskerk. Die komt zijn vaartuig zelf afhalen van de gemeen-
tewerf.    

Hoorzitting commissie 
Bezwaarschriften
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een hoorzitting op 
maandagavond 20 oktober 2014. De zitting begint om 19.30 uur en op 
de agenda staat onder meer het bezwaarschrift van Stichting ISP tegen het 
collegebesluit van 26 mei 2014, waarbij de aanvraag om een waarderings-
subsidie voor het informatiesteunpunt voor het jaar 2015 is afgewezen.

Meedoen in de 
gemeente Uitgeest!
Veranderingen in werk en zorg
Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwo-
ners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Ook de ge-
meente Uitgeest krijgt de komende jaren steeds meer verantwoorde-
lijkheden. Taken die eerst bij het Rijk lagen, komen nu ook bij de ge-
meente. Tegelijkertijd komt er minder geld. Dat vraagt om verandering. 
De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
	 •	de	jeugdhulp
	 •	de	dagbesteding	en	begeleiding	van	mensen	met	een	beperking	
   (wat nu was geregeld binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
	 •	de	participatie	van	inwoners	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	

Eigen kracht
We willen ondersteuning geven op een manier die mensen helpt zelf de 
touwtjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert 
en ondersteunt, maar we nemen het niet zomaar van u over. We gaan er-
van uit dat u de regie hebt en houdt op uw eigen (ondersteunings)be-
hoeften.

Iedereen doet mee
De overgang van taken gaat ook in gemeente Uitgeest een omslag bete-
kenen in de zorg en ondersteuning. De inzet is hierbij dat iedereen moet 
kunnen meedoen en bijdragen binnen onze gemeente. De omslag is no-
dig omdat mensen sterker worden als ze de regie hebben over hun eigen 
leven. Bovendien is de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning op 
de huidige manier niet meer betaalbaar. We willen de hulp voor de meest 
kwetsbaren in gemeente Uitgeest overeind houden. Dat kan alleen als 

we de hulp anders organiseren.

Dichtbij inwoners
De nieuwe taken willen we in 
samenhang en dichtbij de inwo-
ners uitvoeren. Dat gaat straks 
gebeuren met sociale teams. 
Deze teams bestaan uit profes-
sionals van zorg- en welzijnsor-
ganisaties en gemeentelijke me-
dewerkers. De teams werken 
zoveel mogelijk vanuit de eigen 
mogelijkheden en het netwerk 
van gezinnen. Als professione-
le hulp nodig is, zorgt het soci-
aal team voor ondersteuning op 
maat. Dat gebeurt dan samen 
met u en één contactpersoon, 
op basis van één ondersteu-
ningsplan voor één huishouden. 

Ophaaldata gft-afval
In week 43 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 oktober.
De Koog: donderdag 23 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 oktober. 

Het sociaal team zorgt straks 
voor ondersteuning op maat.

Het modderige deel op de voorgrond wordt binnenkort verhard en daarmee 
geschikt gemaakt om bootjes te water te laten. Het aflopende gazon daar-
achter is geschikt voor zijladers (foto: gemeente Uitgeest).




