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Ophaaldata restafval
In week 45 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 november 
De Koog: donderdag 10 november 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 11 november

BUrgerlIjKe stanD
OVerleDen 
mw. C.a. tol, w/v Kerssens, 81 jaar 

mw. H.M. Weijers, w/v s. Haak, 80 
jaar 
j.C. de graaf, 87 jaar
mw. I.j.M. Houben, 86 jaar

gemeenteraad behandelt begroting
De gemeenteraad van Uitgeest behandelt in een openbare raadsverga-
dering op donderdagavond 3 november de gemeentelijke begroting 
voor 2017.  De bijeenkomst in de raadzaal begint om 20.00 uur (en 
niet op een vroeger tijdstip, zoals voorheen gebruikelijk). 

energie besparen nU 
met subsidie en actietarieven 
Energie besparen doe je NU! Zo luidt de slogan van de isolatiecampagne van 
de Rijksoverheid. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket speelt daarop in 
met een kortingsactie voor eigenaren van woningen. Tijdens de ‘Warm Wo-
nen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen zij 10% korting krijgen 
voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog 
eens subsidie beschikbaar is. 
De subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ maakt het mogelijk dat 
circa 20% van de kosten kan worden teruggevraagd bij de Rijksoverheid. 
Daarvoor moeten wel minimaal twee energiebesparende maatregelen wor-
den toegepast. Het subsidiebudget gaat hard, dus dit is het moment om er 
gebruik van te maken in combinatie met de kortingsactie!

Warm Wonen Weken 
Woningbezitters in Nederland zijn weer massaal aan het isoleren om de wo-
ning gereed te maken voor de koude wintermaanden. Een goed geïsoleer-
de woning zorgt voor lage stookkosten en een lekker warm en comforta-
bel binnenklimaat! Het Duurzaam Bouwloket helpt de inwoners een hand-
je verder door in samenwerking met gecertificeerde uitvoerende bedrijven 
10% korting aan te bieden op de maatregelen: dak-, vloer-, bodem,- gevel-, 
spouwmuurisolatie en het vervangen van glas.
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken voor meer infor-
matie over de actievoorwaarden, subsidieregeling en vraag een vrijblijven-
de offerte op.

gratis en onafhankelijk advies 
Woningeigenaren die nog niet weten welke maatregelen interessant zijn 
voor hun woonsituatie kunnen terecht bij de onafhankelijke adviseurs van 
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Duurzaam Bouwloket helpt inwo-
ners van A tot Z bij het verduurzamen van de woning. Stel een vraag door 
te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op de website www.
duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

afvalcontainer stuk?  
De procedure voor het verwisselen van uw afvalcontainer is gewijzigd. Is 
uw afvalcontainer stuk? U kunt lege, kapotte afvalcontainers zelf om komen 
wisselen tijdens de openingstijden van de gemeentewerf. 
 
Staat uw container er na het legen niet meer? Kijkt u dan even rond in de 
buurt, soms worden containers even verderop teruggevonden. Indien de 
container dan nog niet terecht is vult u het digitale formulier in. U kunt met 
het ingevulde en verzonden formulier naar de gemeentewerf om een an-
dere container op te halen. Het formulier is te vinden op de homepage van 
www.uitgeest.nl, links onderin bij ‘Overzicht formulieren’, of bij het product 
‘Afvalcontainers’.  
 
Bent u fysiek niet in staat om de container op te komen halen dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente. Eenmaal per twee weken worden de 
containers dan thuis bezorgd. Geeft u daarbij aan of het gaat om een gft-
container of een container voor restafval.

niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds enkele maanden weer een aantal oplaadpun-
ten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en bij 
het NS-station. Heel handig voor de vele gebruikers van elektrische auto’s in 
en om Uitgeest. 
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op deze 
plaatsen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Regelement 
verkeersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.

Zes bladkorven op proef 
Op verzoek van verschillende inwoners is de gemeente gestart met een proef. Er zijn zes bladkorven 
geplaatst op de volgende locaties:
- Kooglaan ter hoogte van de Melis Stokelaan 
- Kooglaan ter hoogte van huisnummer 102 
- Anna van Renesselaan ter hoogte van huisnummer 39 
- Benesserlaan ter hoogte van huisnummer 41 
- Prins Bernhardstraat ter hoogte van huisnummer 36 
- De Loet tegenover huisnummer 23
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor het deponeren van bladafval. Andere materialen zoals takken 
en (pot)grond horen er beslist niet in thuis. De gemeentelijke buitendienst zal de bladkorven regelma-
tig komen legen.
Vragen over de bladkorven kunt u mailen naar wijkbeheerder John Blokker: j.blokker@uitgeest.nl.

 

lichtmastnummers  
Nu het ’s avonds veel eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldin-
gen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de ge-
meente gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen af-
handelen van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmast-
nummer in de melding aangegeven wordt. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking!

toestemming ouders 
bij paspoort minderjarige  
Bij iedere aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een min-
derjarig kind is (schriftelijke) toestemming nodig van de ouders. Dat 
is ook het geval als het kind al een paspoort of identiteitskaart had en 
nu een nieuwe aanvraagt. Bij een identiteitskaart is toestemming bij de 
aanvraag vereist voor kinderen tot 12 jaar. Bij een paspoort tot 18 jaar.
Ouders kunnen op twee manieren schriftelijk toestemming geven: di-
gitaal op de website www.uitgeest.nl  of met een formulier dat samen 
wordt ingevuld bij de balie van de afdeling Publiekszaken in de hal van 
het gemeentehuis. Ook is het mogelijk om thuis een verklaring op te 
stellen en te ondertekenen. Bij de aanvraag op het gemeentehuis moe-
ten ter controle van de handtekening de originele legitimatiebewijzen 
van beide ouders worden getoond.
Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind. Deze per-
soon heet een gezaghouder en zijn of haar toestemming is nodig voor 
de aanvraag van een paspoort of id-kaart. De gezaghouder doet dat 
schriftelijk of gaat mee bij de aanvraag.

geen toestemming? 
Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de 
aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kan vervan-
gende toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter in het arron-
dissement van de woonplaats van het kind. Heeft de andere ouder geen 
gezag, dan is diens toestemming niet nodig. 

gelijkende pasfoto 
Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument 
kan het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Ko-
ninklijke Marechaussee zijn zich ervan bewust dat baby’s en kleine kin-
deren sneller van uiterlijk veranderen. 
Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u 
contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteits-
kaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassa-
de of het consulaat van het land waar u naartoe reist.
Ten slotte: neem uw kind mee bij de aanvraag in het gemeentehuis én 
bij het ophalen van het document.




