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Pleeggezinnen ontvangen 
compliment van gemeenten
Uitgeester wethouder Antoine Tromp zette vrijdag 16 oktober 2015 twee van 
de zes bij de gemeente bekende pleeggezinnen in Uitgeest in de bloemetjes. Zo 
vestigde hij de aandacht op het bijzondere werk dat pleeggezinnen doen, maar 
waarvan deze zelf vaak vinden dat het heel vanzelfsprekend is. Om die reden 
stuurde de gemeente deze week – de Week van de Pleegzorg – aan alle pleegge-
zinnen een bedankbrief met een cadeaubon als kleine attentie. 
In de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uit-
geest samen zijn ruim honderdvijftig pleeggezinnen. Inwoners die klaarstaan 
voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Als blijk van waardering 
voor hun zorg ontvangen deze gezinnen in de Week van de Pleegzorg een com-
pliment van de gemeenten. Wethouder Antoine Tromp: ‘Zeker nu er, meer dan 
vroeger, een beroep op iedereen wordt gedaan “om er voor elkaar te zijn” verdie-
nen inwoners die iets voor een ander betekenen onze waardering.’ 

Aandacht voor pleegzorg
De pleeggezinnen ontvangen, via de professione-
le organisaties voor pleegzorg zoals Parlan, Ken-
ter Jeugdhulp en de William Schrikker Groep, per 
post een presentje als blijk van waardering. Ook 
worden verschillende pleeggezinnen door wet-
houders van de gemeenten bezocht. ‘Naast on-
ze waardering voor de pleeggezinnen willen we 
als college ook aandacht creëren voor pleegzorg 
en onze inwoners inspireren na te gaan of het 
ook iets voor hen zou kunnen zijn,’ aldus Antoi-
ne Tromp.
De actie van de samenwerkende gemeenten 
wordt ondersteund door de regionale campagne 
‘Dat is heel normaal’ die laat zien hoe vanzelfspre-
kend het kan zijn om elkaar een handje te hel-
pen. Op de website www.datisheelnormaal.nl zijn 
inspirerende verhalen en voorbeelden te vinden.

Afsluiting brug Populierenlaan
Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober wordt het brugdek 
vervangen van de brug aan de Populierenlaan.
De brug zal daarom voor al het verkeer worden afgesloten. Verkeer richting 
Dorregeest en het oeverpark kan tijdens de werkzaamheden omrijden via 
Akersloot-zuid.

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 
gemeente ook graag  de ervaringen, meningen en ideeën van inwoners. U 
bent daarom welkom op een zogenaamde Themasessie over het Verkeers-
plan Uitgeest op woensdagavond 28 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in 
het gemeentehuis.
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 ont-
vangt dan tijdig een bevestiging van uw deelname.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft maandag 12 oktober 2015 op het gemeentehuis 
van Uitgeest een uit Afghanistan afkomstige inwoner van onze gemeente  genaturali-
seerd. Mevrouw Zohal Shahir kreeg naast de papieren die horen bij het Nederlander-
schap ook een boeket bloemen en een kookboek met typisch Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest). 

Wethouder Tromp in het ge-
meentehuis, op weg naar de 

pleeggezinnen
 (foto: gemeente Uitgeest).

Van Afghaans tot Nederlands

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 29 oktober 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur 
en de agenda is te vinden op de homepage van de website www.uitgeest.nl, 
onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Huren gemeentegrond in 
Uitgeest wordt fors duurder
De huurprijzen van gemeentegrond zoals ‘snippergroen’ worden in Uitgeest 
vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs fors verhoogd. Dat is een gevolg van het col-
legebesluit om de huurprijzen te baseren op de verkoopwaarde van de grond. 
Op grond van de nieuwe wet Markt en Overheid is het overheden niet langer 
toegestaan om goederen of diensten onder de kostprijs aan te bieden. Dit om 
concurrentievervalsing tegen te gaan.  
De prijzen die momenteel voor verkoop van gemeentegrond in Uitgeest wor-
den gehanteerd zijn in 2005 vastgesteld. De prijzen voor verhuur van grond 
dateren van 2009. Een integrale kostprijsberekening werd destijds niet ver-
werkt in de verkoop- en huurprijzen. Volgens de wet Markt en Overheid kan en 
mag dit niet meer. Overheden dienen zich bij economische activiteiten als ver-
kopen en verhuren nu te houden aan bepaalde gedragsregels.
Voor bestaande huurcontracten zal in Uitgeest een prijs van € 8,75 per m2 in 
rekening worden gebracht. Dat is gelijk aan 5% van de verkoopwaarde van de 
grond, vergelijkbaar met de huurprijzen in de omliggende gemeenten. Daar 
komt jaarlijks een bedrag van € 15,- aan administratiekosten bij. De koppeling 
tussen huurprijs en verkoopprijs – voorvloeiend uit de nieuwe wetgeving - is 
nieuw voor Uitgeest en heeft een forse huurverhoging tot gevolg. Het college 
realiseert zich dat en is daarom van mening dat een gefaseerde invoering op 
zijn plaats is. Die zal worden doorgevoerd tussen 1 januari 2017 en 31 decem-
ber 2020. Huurders krijgen de mogelijkheid om tot 31 december 2016 de ge-
huurde grond, onder voorwaarden, voor een gereduceerd bedrag van € 150,- 
per m2 aan te kopen. Huurders die niet akkoord gaan met de huurverhoging 
en niet overgaan tot aankoop dienen de gehuurde grond uiterlijk 31 december 
2016 geheel vrij en ontruimd aan de gemeente op te leveren. Overigens heeft 
het college van Uitgeest besloten om in principe geen nieuwe huurcontracten 
meer aan te gaan.

Verkoopprijzen gelijk of lager
De verkoopprijzen van gemeentegrond in Uitgeest worden als volgt. De prijs 
voor bouwgrond blijft gelijk: € 500,- per m2. De prijs voor niet-bouwgrond 
wordt verlaagd van € 250,- naar € 175,- per m2. Deze prijzen zijn exclusief de 
administratiekosten van € 235,- en de kosten koper. 
Met deze grondprijzen voldoet Uitgeest aan de wet Markt en Overheid en het 
college meent bovendien de prijzen hiermee in lijn te brengen met de prijzen 
die in de regio worden gehanteerd.




