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Ophaaldata gft-afval
In week 43 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 23 oktober; wijk 2, dinsdag 24 oktober; 
wijk 3, woensdag 25 oktober; wijk 4, donderdag 26 oktober; 
wijk 5, vrijdag 27 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). 

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 19 oktober 2017. De bijeenkomst in de raadzaal begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwer-
pen:
- Ontwikkelkaders herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 
- Voorbereidingskrediet herinrichting Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt 
- Investeringskrediet reconstructie De Koog
Voor de complete agenda: raadpleeg het Raadsinformatiesysteem, via 
de homepage van www.uitgeest.nl

Vergadering gemeenteraad

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Mats Gorter, zoon van S.F. Gorter 
en A.H.M. Beentjes
OVERLEDEN 
P.J. Arntz, 48 jaar

NATURALISATIE
Sinds 14 september is de van oor-
sprong Russische Ekaterina Kalinayte 
officieel Nederlandse. Na onderteke-
ning van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemeester Wen-
dy Verkleij haar met een boeket bloe-

De gemeente Uitgeest publiceert de bekendmakingen van vergunning-
aanvragen, verleende vergunningen etc. sinds enige jaren op de over-
heidswebsite www.officielebekendmakingen.nl. Publicatie op deze web-
site is verplicht voor alle gemeenten, provincies, waterschappen etc. Wie 
op de hoogte wil blijven van nieuwe bekendmakingen kan regelmatig 
naar deze website gaan, maar nog handiger is het om zich per e-mail te 
laten informeren als er nieuws te melden is.
Ga voor die attenderingsfunctie naar: https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl. Rechts bovenaan op de startpagina vindt u: Acties. In de vijfde re-
gel daaronder kunt u zich registreren met uw e-mailadres en een zelf ge-
kozen wachtwoord. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de service om 
in het vervolg per e-mail geattendeerd te worden op nieuwe regelgeving, 
vergunningaanvragen, verleende vergunningen etc. Dat kan per gemeen-
te, maar desgewenst ook alleen voor het postcodegebied van uw keuze.
Wilt u na verloop van tijd het zoekgebied wijzigen of wilt u geen e-mails 
meer ontvangen? Via de startpagina kunt u met uw e-mailadres en wacht-
woord inloggen en uw zoekvragen aanpassen of helemaal verwijderen. 

Nieuwe vergunningaanvragen?

De gemeenteraad behandelt donderdagavond 19 oktober 2017 het 
voorstel om de uitgangspunten vast te stellen voor de ontwikkelka-
ders voor de herontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop. Deze ontwik-
kelkaders zijn door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) opgesteld op basis van participatiebijeenkomsten eind 2016 
met omwonenden en belanghebbenden en raads- en commissieleden. 
Daarnaast stelt het college de raad voor om € 27.000,- uit te trekken 
voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het erfgoed-
park. Dat bestemmingsplan zou globaler moeten worden dan het hui-
dige. Het uitgangspunt is dat alleen de bouwvlakken uit het huidi-
ge bestemmingplan ingevuld worden. In het nieuwe globale bestem-
mingsplan worden meer functies mogelijk gemaakt. De gebruiksmoge-
lijkheden van het erfgoedpark worden hierdoor ruimer.
Met deze voorstellen beoogt het college aan ondernemers straks in 
een vroeg stadium inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen in het 
gebied mogelijk zijn.
Door zelf het initiatief te nemen om het bestemmingsplan op te stel-
len wil het college duidelijkheid scheppen voor het RAUM en initiatief-
nemers en een nieuwe impuls geven aan  de ontwikkeling van het erf-
goedpark. Dat is des te meer geboden nu duidelijk is geworden  dat 
het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon heeft besloten om 
niet verder te gaan met zijn plannen op het erfgoedpark en dat de mo-
gelijkheden voor een volledig maatschappelijke invulling van het erf-
goedpark beperkt zijn.

Uitgeest geeft Erfgoedpark 
een nieuwe start

Het Uitgeestermeer, met op de achtergrond molen de Jonge Leeuw en de opstallen 
van het erfgoedpark (foto: gemeente Uitgeest).

De gemeente Uitgeest gaat samen met de andere gemeenten in de regio 
Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan het sociaal ver-
antwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat we samen het sociaal 
ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten, kennis en ervaringen 
beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal 
ondernemers. Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het 
belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden 
dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een 
nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen. 
Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun be-
leid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire 
economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. 
De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social 
Impact Factory en Sinzer. 

In actie 
Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale markt-
plaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevon-
den worden.  
Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij 
bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemin-
gen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan 
eenvoudiger voldoen aan hun doelstellingen voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat 
de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt. 
Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen 
van sociale ondernemers. 

In de praktijk 
Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu 
uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar ge-
reed moet zijn. 
Meer weten? Of interesse om als sociaal ondernemer aan te haken? Neem 
contact op met Bram Verrips, via tel. 14 0251.

Aan de slag met sociaal ondernemen 

Het gemeentehuis (Middelweg 28) is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op woensdagmiddag bovendien van 
13.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond 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

men. Mevrouw Kalinayte behoudt 
ook de Russische nationaliteit (foto: 
gemeente Uitgeest).




