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Uitgeester schooljeugd 
sportiever en gezonder
De Uitgeester schooljeugd was in 2015 sportiever en gezonder dan twee 
jaar eerder. Volgens de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo 2015- 2016 
steeg het aantal jongeren in Uitgeest dat regelmatig in georganiseerd ver-
band aan sport doet van 76% naar 86%. Daarmee scoren zij 10% hoger 
dan het landelijk gemiddelde. Het aantal jongeren in Uitgeest dat regel-
matig (ongeorganiseerd) aan beweging doet ligt op het landelijk gemid-
delde.
De wethouders Kloosterman (onder meer: Sport) en Tromp (onder meer: 
Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd) zijn verheugd met de uitkom-
sten: ‘Op de eerste plaats zijn we blij voor de jongeren zelf. Tegelijk bete-
kent dit dat ons beleid om te investeren in sport zijn vruchten afwerpt.’
De wethouders vervolgen: ‘Op het gebied van alcohol, drugs en roken 
is er ook positief nieuws. Er was in 2015 sprake van een significante da-
ling in het gebruik. Daardoor zitten jongeren in Uitgeest, in tegenstelling 
tot in 2013, weer op het landelijke gemiddelde. Mogelijk heeft het een rol 
gespeeld dat het jongerenwerk de afgelopen twee jaar goed heeft samen-
gewerkt met de Brijder Stichting op het gebied van voorlichting over alco-
hol, drugs en seks. Wat betreft de psychosociale kwetsbaarheid is er ook 
een verbetering te zien ten opzichte van 2013 en scoort onze jeugd bo-
ven het landelijk gemiddelde. Alleen op het gebied van cyberpesten was 
het in 2015 slechter gesteld dan in 2013. Een trend die helaas ook lande-
lijk heeft doorgezet.’
Het complete onderzoek in Kennemerland en Uitgeest is online in te zien 
op: www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. In de atlas komen ook the-
ma’s aan bod als: schoolbeleving, voeding, drugs en seksualiteit. 
Ruim 6.600 tweedeklassers en vierdeklassers van het voortgezet onder-
wijs hebben meegewerkt aan de Jeugdgezondheidsmonitor Emovo. Ze 
vulden in het schooljaar 2015-2016 op school een internetvragenlijst in 
over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. In Uitgeest deden 292 leerlin-
gen mee.Dit jaar is het onderzoek voor het eerst door alle GGD’en in Ne-
derland tegelijkertijd en volgens dezelfde methode uitgevoerd, in samen-
werking met het RIVM. Hierdoor zijn er ook landelijke cijfers beschikbaar.

Ophaaldata gft-afval
In week 44 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 31 oktober 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 november 
De Koog: donderdag 3 november 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 4 november

Vrijwilligers bedankt: inschrijven kan nog
Vrijwilligers uit Uitgeest kunnen zich nog  inschrijven voor workshops 
of een boeiende lezing over de Uitgeester historie in het kader van ‘Vrij-
willigers Bedankt’. De gemeente Uitgeest organiseert samen met de 
vrijwilligers- en welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Castricum gra-
tis workshops, presentaties en een excursie in Uitgeest als waardering 
voor het prachtige vrijwilligerswerk dat in de gemeente verricht wordt. 
 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij de natuurfotografieworkshop en 
excursie in Uitgeest, begeleid door fotograaf en docente Annemiek 
Zoetmulder. U hoeft geen ervaren fotograaf te zijn om aan deze work-
shop mee te kunnen doen. De workshop/excursie wordt verzorgd in en 
nabij de Tweede Broekermolen op zaterdag 5 november van 9.30 tot 
12.00 uur. 

Ook op zaterdag 5 november, van 13.30 tot 15.30 uur, wordt een inte-
ressante presentatie gegeven in Dorpshuis De Zwaan door archeoloog 
Jan de Koning. Teruggeblikt wordt op het jongetje Aak en andere be-
langrijke vondsten in Dorre-
geest en vooral op het leven 
van weleer onder de titel: ‘In 
het land van Aak’. 
Op woensdag 9 november van 
13.00 tot 15.00 uur, kan in 
etablissement ’t Stokpaardje 
deelgenomen worden aan ‘Vo-
gelkrans maken’, een creatieve 
workshop herfstdecoratie van 
bloemiste Janny Dubbeld.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor een workshop 
of presentatie kan bij Stichting 
Welzijn Castricum op werkda-
gen van 9.00 tot 12.30 uur: te-
lefoon 0251 65 65 62, of via 
de website www.vrijwilligers-
bedankt.nl. Op deze site kunt 
u ook meer informatie over de 
activiteiten vinden.

Burgernetdeelnemers 
maken Uitgeest veiliger 
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en po-
litie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving  te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en mede-
werkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waar-
bij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: inbra-
ken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval.  
Inmiddels zijn er ongeveer 1,6 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. 
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat de po-
litie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Veel Burgernetacties 
worden nu al opgelost dankzij tips van deelnemers. Bij meer deelname kan 
Burgernet nog succesvoller worden. Help ook mee en word vandaag nog 
Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en meld u aan. Deelname aan 
Burgernet is gratis. Werkt of verblijft u vaak in een andere gemeente dan 
waar u woont? Dan kunt u zich ook daar aanmelden voor Burgernet. 
Wat maakt dit netwerk uniek?
- Burgernet werkt met spraak- en sms-berichten 
- Burgernet is lokaal gericht en bereikt haar deelnemers binnen ieders 
 eigen postcodegebied 
- Burgernet is automatisch gekoppeld aan Twitter, voor de provincie 
 Noord-Holland is dit @Burgernet_NH 
- Burgernet heeft ook een app waarmee overal in Nederland berichten 
 kunnen worden ontvangen

Het jongetje Aak uit Uitgeest, zoals hij te 
zien is in het Huis van Hilde.

Ambulances in Uitgeest keurig op tijd  
Ambulances doen er op het platteland regelmatig meer dan de landelij-
ke afgesproken norm van een kwartier over om aan te komen bij nood-
gevallen, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. In de grote steden is 
de situatie een stuk beter. Uitgeest springt er landelijk gezien zeer gun-
stig uit: in 100% van de gevallen (33 ritten) kwam de ambulance juist 
wél op tijd.
Ambulances kwamen het vaakst te laat in de gemeente Zeewolde, vol-
gens het onderzoek dat RTL Nieuws deed door gegevens van meer dan 
400.000 ambulanceritten uit 2015 te analyseren. In Zeewolde kostte het 
de ambulances in 29 procent van de ritten een kwartier of langer om 
een noodgeval te bereiken.
Landelijk is afgesproken dat 95 procent van de keren dat ambulances 
moeten rijden naar situaties zij dat in een kwartier of korter moeten 
doen. Bij het grootste deel van de noodgevallen (58 procent) bereikte 
een ambulance de bestemming in een tijd van tussen de vijf en tien mi-
nuten. 29 procent van de ambulanceritten naar een noodgeval duurde  
tussen de tien en vijftien minuten.
Grote steden 
Volgens het onderzoek zijn de aanrijtijden in grote steden een stuk kor-
ter. Alleen in Amsterdam en Rotterdam werd de norm niet gehaald en 
kwamen ambulances in respectievelijk 7 en 6 procent van de gevallen 
te laat.

Gemeenteraad vergadert 27 oktober
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 27 okto-
ber in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
-  Beschikbaar stellen aanvullend budget voor de informatisering en
 automatisering van de BUCH werkorganisatie 
-  Garantie geldlening FC Uitgeest 
-  Procesplan RAUM voor (her)ontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 
-  Economische visie 2026 Regio Alkmaar  
-  Toetreding tot Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio 
 Alkmaar




