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Vijf gemeenten worden 
dementievriendelijk
De wethouders van de vijf gemeenten tekenden maandag 5 oktober een inten-
tieverklaring om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. In een de-
mentievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het 
dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten. Een gemeenschap 
waarin iedereen goed om kan gaan met dementie: van bakker en buurman tot 
sportclub en wijkagent. 
Namens Uitgeest tekende wethouder Antoine Tromp. De gemeenten gaan in 
een regionaal netwerk uitwerken op welke manier zij de komende jaren demen-
tievriendelijk willen worden. 
De ziekte dementie is hard op weg is om volksziekte nummer 1 van Nederland 
te worden. Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met de-
mentie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan 
een half miljoen.

Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk 70%. 
Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voornamelijk de naasten (de 
mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor hun rekening nemen. On-
derzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar tot ernstig belast zijn. Ook blijkt 
het niet gemakkelijk voor mensen met dementie en hun naasten om zo gewoon 
mogelijk mee te blijven doen in de samenleving. Gemeenten kunnen op dit ge-
bied een belangrijke bijdrage leveren. 
De regio Midden-Kennemerland en de IJmond-gemeenten willen hierin graag 
samen optrekken. Daarom tekenden de wethouders van Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Uitgeest en Castricum voor een dementievriendelijke gemeente.

Ophaaldata gft-afval
In week 43 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 21 oktober.
De Koog: donderdag 22 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 23 oktober. 

Uitgeest bedankt zijn vrijwilligers
Bent u dit jaar als vrijwilliger actief in Uitgeest? Dan willen wij u daarvoor be-
danken. In de periode van 15 tot en met 22 november kunt u onder het mot-
to ‘Vrijwilligers Bedankt’ gratis meedoen aan inspirerende activiteiten in Uit-
geest. 
Zo kunt u een voorstelling in de monumentale boerderij Het Kooghuis bezoe-
ken, aan een percussieworkshop in Dorpshuis de Zwaan deelnemen of aan 
een herfstdecoratieworkshop meedoen in ’t Stokpaardje. Ook kunt u kiezen 
voor een historische wandeling door Uitgeest met koffie na in ’t Schippers-
rijk of voor een natuurwandeling vanaf het Fort bij Krommeniedijk met een 
gezellige nazit in het fort. 
De actie is een ‘dankjewel’ vanuit de gemeente Uitgeest voor al het werk dat 
vrijwilligers verzetten en waarvan inwoners in Uitgeest profiteren. ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ wordt ondersteund door de regionale campagne ‘Dat is heel 
normaal’, die laat zien hoe vanzelfsprekend oplossingen kunnen zijn door el-
kaar een handje te helpen. 

De organisatie van ‘Vrijwilligers Bedankt’ is in handen van Welzijn Castricum. 
Op de website van www.welzijncastricum.nl (button: Aanmelden voor Vrij-
willigers Bedankt Uitgeest) vindt u het exacte programma. U kunt zich daar 
ook inschrijven. Wilt u uw aanmelding liever mailen, stuurt u dan een bericht 
naar info@welzijncastricum.nl onder vermelding van ‘Vrijwilligers Bedankt 
Uitgeest’. Schriftelijk aanmelden kan ook; u kunt de aanmeldformulieren op-
vragen (en ingevuld inleveren) bij Welzijn Castricum, telefoonnummer 0251 
65 65 62. Het adres van Welzijn Castricum is: Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5, Castricum. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 november!

AVBU presenteert tunnelplan 
voor A9 in Uitgeest
De AVBU heeft in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen binnen 
Uitgeest een brochure uitgebracht over een duurzame en geluidsarme A9. De 
rijksweg vormt volgens de bewonersvereniging een fysieke barrière tussen het 
dorp en het buitengebied. Het verkeer op de A9 is verantwoordelijk voor  veel 
geluidsoverlast en fijnstof in het dorp en in de recreatiegebieden. Met de toe-
komstige verbinding van de A8 met de A9 zullen deze problemen alleen maar 
groter worden.
In een rijk geïllustreerde brochure is het in 2004 door de toenmalige burgemees-
ter Jaap Kroon gelanceerde idee nader uitgewerkt. Het plan zal worden toege-
zonden aan betrokken instanties op provinciaal en rijksniveau en een speciaal 
team zal het idee verder promoten. De leden van de AVBU en de participanten in 
de actie zullen een digitale versie van de brochure ontvangen. De leden waarvan 
het e-mailadres niet bij het secretariaat bekend is en nieuwe leden kunnen per e-
mail een exemplaar opvragen.De wethouders C. Beentjes (Heemskerk), A. Pelzer (Castricum) en A. Tromp 

(Uitgeest, v.l.n.r.) tekenden samen met Velsen en Beverwijk voor een demen-
tievriendelijke gemeente. De sokken, ontworpen door Frans Molenaar en Mart 

Visser, zijn het symbool voor het gevecht tegen de ziekte van Alzheimer.

Donor worden. 
Waar wacht je nog op 
Het is deze week Donorweek. In de Donorweek vraagt ook de gemeente 
Uitgeest aandacht voor orgaandonatie. Want nog steeds staan er meer dan 
1000 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. En jaarlijks sterven er 
zo’n 140 mensen omdat voor hen een nieuw orgaan, zoals een hart of nier, 
te laat komt. Deze week vragen we daarom aan elkaar: Donor worden. Waar 
wacht je nog op.
De publiekscampagne orgaandonatie ‘Donor worden. Waar wacht je nog op’ 
roept ook op om deze week over orgaandonatie na te denken en te praten 
met je familie. Bijvoorbeeld over de vraag hoe het is als je zelf ziek wordt en 
een orgaan nodig hebt. Of waar mensen eigenlijk nog op wachten om donor 
te worden. Het is belangrijk dat je omgeving weet wat je keuze over orgaan-
donatie is. Dan laat je die moeilijke beslissing na je overlijden niet over aan 
je familie, op een verdrietig moment. 

Wordookdonor.nl
Ben jij al donor? Inschrijven in het Donorregister kan op www.wordookdo-
nor.nl, eenvoudig met je DigiD. Ben je nog niet toe aan een beslissing en wil 
je meer weten over orgaan- en weefseldonatie? Kijk dan op 
www.transplantatiestichting.nl.

Commissie Bezwaarschriften
De commissie Bezwaar- en beroepschriften houdt op maandag 19 oktober 
2015 vanaf 19.30 uur een openbare hoorzitting in de raadzaal van het ge-
meentehuis.
Aan de orde komt een bezwaarschrift tegen het collegebesluit een omge-
vingsvergunning te weigeren voor een bouwwerk bij Busch en Dam 18.

Het bestuur van de AVBU overhandigt burgemeester Wendy Verkleij het eerste exem-
plaar van de nieuwe brochure. Links van haar J. Kroon, rechts A. van Dam en 

A. Hermans (foto: gemeente Uitgeest)




