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Bijzonder evenement voor 
mantelzorgers op 10 november
De Castricumse wethouder Ans Pelzer opent op 10 november namens Uit-
geest en Castricum een bijzonder evenement voor de mantelzorgers uit 
beide gemeenten. Als erkenning voor hun waardevolle werk en grote in-
zet krijgen zij een rondvaart aangeboden over het Uitgeestermeer, met 
een uitgebreide lunch en een muzikale verrassing. Het evenement wordt 
in opdracht van de gemeenten Uitgeest en Castricum georganiseerd door 
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg.
Op 10 november wordt in heel Nederland de Dag van de Mantelzorg ge-
vierd. Er zijn tal van activiteiten voor mantelzorgers: voor gezelligheid 
en ontspanning, maar ook voor zinvolle ontmoetingen met lotgenoten. 
Zo zijn zij er op deze dag even tussenuit, ontlast van dagelijkse zorgen 
en vinden zij een plek om ervaringen te delen met andere mantelzorgers.  
Het thema van dit jaar is niet voor niets: ‘Allemaal verhalen!’
Alle mantelzorgers zijn van harte welkom voor deelname, maar aanmel-
ding is verplicht vóór maandag 3 november. Neem hiervoor contact op via 
tel. 088-9957788 of e-mail: info@maatjez.nl. Over vervoer van en naar de 
opstaplocatie denkt MaatjeZ ook met u mee. Meer informatie over de acti-
viteiten van MaatjeZ op Facebook: www.facebook.com/MaatjeZ

Hondencontroleurs binnenkort weer op pad
In de gemeente Uitgeest moet iedereen, die een of meer honden houdt, 
hondenbelasting betalen. Hondenbezitters zijn wettelijk verplicht zelf aan-
gifte te doen. De firma Thorbecke uit Heerhugowaard houdt binnenkort in 
opdracht van de gemeente controle op het bezit van honden. Dat gebeurt 
aan de hand van de belastingadministratie. 
Als onderdeel van de controle kunnen hondencontroleurs aanbellen om en-
kele vragen te stellen. Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich 
legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. Bij in-
woners die niet thuis zijn kan in voorkomende gevallen een informatiebrief 
met een aangiftebiljet hondenbelasting worden achterlaten. 
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog niet in de gelegenheid 
bent geweest daarvan aangifte te doen. De gemeente adviseert u niet te 
lang te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet, 
en de hondencontroleur treft wel een hond aan, dan riskeert u een ambts-
halve aanslag hondenbelasting verhoogd met een wettelijke geldboete. 

Volgens de Verordening Hondenbelasting 2014 bedraagt het tarief voor:
- de eerste hond  € 54,15;
- de tweede hond  € 95,30;
- de derde, vierde, vijfde hond etc. telkens  € 143,75.
- het ‘kenneltarief’ is:  € 685,75.
 
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering van 

de gemeente, telefoon 0255-567400;
b. invullen als digitaal formulier op de gemeentelijke website www.uit-

geest.nl, onder Gemeentehuis, Producten en Diensten;
c. invullen bij de receptie van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28, 

1911 EG Uitgeest.

Ophaaldata gft-afval
In week 45 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 november.
De Koog: donderdag 6 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 7 november. 

Nieuw raadslid geïnstalleerd
De gemeenteraad van Uitgeest heeft sinds donderdagavond 23 oktober 
een nieuw gemeenteraadslid. Kees Schouten (VVD) is daarmee de opvolger 
geworden van Arjan Vroon, die vorige maand afscheid nam (foto: ge-
meente Uitgeest).

Delen van AWBZ gaan over naar de Wmo
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt herzien. Zelf-
standig leven en werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er kun-
nen verschillende belemmeringen zijn, waardoor het lastig is om zelf 
een huishouden te runnen en in uw inkomen te voorzien. Denk bijvoor-
beeld aan een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of het hebben 
van psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie of andere pro-
blemen bij het ouder worden, kunnen maken dat zelfstandig leven min-
der makkelijk gaat. De begeleiding hierbij werd tot nu toe geregeld via 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar wordt vanaf 1 ja-
nuari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten. En die zien dui-
delijk mogelijkheden: ‘Door de juiste combinaties kunnen zaken beter en 
prettiger geregeld worden.’
Misschien kent u de voorbeelden uit uw omgeving: iemand met Alzhei-
mer die af en toe een dagdeel naar de dagopvang gaat in een verpleeg-
huis. Iemand met het syndroom van Down die dagbesteding krijgt in een 
activiteitencentrum. En mensen met psychiatrische problemen die sa-
men het eetcafé runnen bij u in de buurt.
Allemaal vormen van begeleiding en ondersteuning die nu nog vallen 
onder de AWBZ. Datzelfde geldt voor individuele ondersteuning aan huis 
die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Dat 
kan ondersteuning zijn bij het leggen en onderhouden van sociale con-
tacten, bij het huishouden, het bijhouden van de financiën, de vrijetijds-
besteding, enzovoort.

Minder geld
Vanaf 1 januari zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden 
van deze vormen van begeleiding. De gemeenten krijgen hiervoor min-
der geld dan er tot nu toe voor beschikbaar was. ‘We moeten het anders 
gaan organiseren. Dat kost tijd en dat vraagt om een goede communica-
tie tussen de zorgaanbieder en de cliënt,’ zegt Antoine Tromp, wethou-
der Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Participatiewet. 
‘Maar een andere manier van organiseren hoeft niet negatief te zijn. Inte-
gendeel: we zien juist veel mogelijkheden door de verbinding op te zoe-
ken met activiteiten die de gemeente toch al organiseert.’

Burgerlijke stand

OverleDeN
M.M. Schouten, w/v Jak, 89 jaar.

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
extra raadsvergadering op 30 oktober
Op donderdag 30 oktober vindt een extra openbare raadsver-
gadering plaats. Die wordt gehouden in de raadzaal en begint 
om 21.45 uur (afwijkend tijdstip!). 
De agenda kent één onderwerp: de openbaarmaking van de 
naam van de persoon die door de gemeenteraad wordt voor-
gedragen als burgemeester van Uitgeest, ter opvolging van 
waarnemend burgemeester Theo van eijk. Met de officiële be-
noeming is daarna nog zes tot acht weken gemoeid. De in-
stallatie als burgemeester van Uitgeest kan dan waarschijnlijk 
half januari zijn beslag krijgen.




