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Ophalen gft-afval
In week 45 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt: wijk 1, maandag 6 november; wijk 2, dinsdag 7 novem-
ber; wijk 3, woensdag 8 november; wijk 4, donderdag 9 november; wijk 
5, vrijdag 10 november.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender via 
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Voor Erfgoedpark De Hoop breekt een nieuwe toekomst aan. De gemeente-
raad van Uitgeest heeft op 19 oktober 2017 op voorstel van het college be-
sloten om € 27.000,- uit te trekken voor het opstellen van een nieuw be-
stemmingsplan voor het park. Dat bestemmingsplan mag van de raad mo-
gelijkheden bieden voor kleinschalige horeca en verblijfsrecreatie.

Met kleinschalige horeca bedoelt de raad dat de horeca moet passen bij de 
toekomstige bestemming van het park. Ook de verblijfsrecreatie moet van 
de raad ‘kleinschalig’ zijn en bijvoorbeeld de vorm krijgen van bed & break-
fast. De recreanten mogen zich van de raad vermaken met kleinschalige 
evenementen, passende detailhandel en educatieve en cultuurhistorische 
functies zoals een museum, houtzagerij etc.

Behalve over de functies van het gebied sprak de raad zich ook uit over de 
algemene en ruimtelijke kaders die aan de ontwikkeling van het gebied - en 
dus ook aan het toekomstige bestemmingsplan - worden meegegeven. Die 
bepalen onder meer dat het karakter van het gebied en het open landschap 
behouden moeten blijven en dat het watersportkarakter van het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer moet worden versterkt. De ruimtelijke eisen bepa-
len dat het bestaande bouwoppervlak van 2.980 m2 en de maximale bouw-
hoogte van het hoogste bestaande gebouw niet worden overschreden.

Door een op bovengenoemde uitgangspunten gebaseerd bestemmingsplan 
op te stellen is het voor aspirant-ondernemers straks op voorhand duidelijk 
of de plannen die zij gaan indienen bij het Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer een kans van slagen hebben. 

Hek Erfgoedpark De Hoop 
kan op termijn weer open

Van 1 tot en met 8 november is het de landelijke Week van de 
Pleegzorg. Ook de gemeente gemeente Uitgeest brengt pleeg-
zorg in deze week onder de aandacht. Alle pleegouders in ge-
meente ontvangen een presentje. Wethouder Tromp gaat in deze 
week op bezoek bij pleegouders. Met het bezoek geeft de wet-
houder symbolisch blijk van waardering aan alle pleegouders.  

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is er voor kinderen tot achttien jaar die door omstandighe-
den (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze wonen dan voor kortere of 
langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe om-
geving, bijvoorbeeld familie of vrienden, of bekenden van de school of 
sportclub. Maar soms lukt dat niet. Dan kan een kind wonen bij iemand 
die zich heeft aangemeld als pleegouder. Ook in Uitgeest wonen kin-
deren in pleeggezinnen en zijn meer pleegouders nodig. Iedereen kan 
pleegouder worden. Pleegouders zijn vrijwilligers die een onkostenver-
goeding ontvangen voor de verzorging van het pleegkind. 
Kinderen blijven bij de pleegouders zolang dat nodig is. Dat kan onaf-
gebroken zijn, maar soms is het alleen in weekenden, in vakanties of 
overdag. Soms bepaalt een rechter hoelang een kind bij de pleegouders 
blijft. De gemeente regelt dan de pleegouders bij wie een kind terecht-
komt. 

Landelijke week over pleegzorg
Dit jaar wordt voor de derde keer de landelijke Week van de Pleegzorg 
georganiseerd. Met de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Ge-
zocht’, hoopt Pleegzorg Nederland nieuwe pleeggezinnen te werven. 
Voor vragen over pleegzorg kunnen Uitgeesters terecht bij het Sociaal 
Team van de gemeente via tel. 14 0251. Op 13 november is er een infor-
matiebijeenkomst in Alkmaar over pleegzorg, georganiseerd door Par-
lan. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de wijze van aan-
melden: zie de website www.parlan.nl

Aandacht voor pleegzorg in Uitgeest

Op 6,7 en 8 november krijgen een deel van de Geesterweg en de Anna van 
Renesselaan een nieuwe asfaltdeklaag. Deze is aan vervanging toe. Hiervoor 
sluiten wij een deel van beide wegen af. Voor autoverkeer is er een omlei-
dingsroute. Fietsverkeer blijft mogelijk. 

Locatie en planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op: 
• Maandag 6 november tussen 20.00 en 6.00 uur: T-splitsing Geesterweg 

met de Westerwerf. 
•  Dinsdag 7 en woensdag 8 november tussen 7.00 en 17.00 uur: vanaf de T-

splitsing Geesterweg met de Westerwerf tot aan huisnummer 2a (Uitgees-
terweg). 

• Dinsdag 7 november tussen 7.00 en 17.00 uur: de Anna van Renesselaan 
tussen de Kleis en de Gorskamplaan. 

Asfaltwerkzaamheden zijn weersafhankelijk. Dit betekent dat bij slecht of 
onwerkbaar weer, de planning kan uitlopen.

Omleidingsroutes
Doorgaand autoverkeer leiden wij tijdens de nachtwerkzaamheden aan de T-
splitsing om via de A9 en Uitgeesterweg. Overdag gaat de omleidingsroute 
via het bedrijventerrein over de Westerwerf en de Molenwerf. Voor de omlei-
dingstekeningen verwijzen wij u naar onze website: www.uitgeest.nl
Omwonenden en bedrijven zijn per brief geïnformeerd. Weggebruikers bren-
gen wij met aankondigingsborden op de hoogte. 

Overlast
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige overlast kunnen geven. Hier-
voor vragen wij uw begrip. 

Meer informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer F. Schönig van 
maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 088 909 7534 of e-mail 
frankschonig@debuch.nl

6,7 en 8 november afsluiting deel 
Geesterweg en Anna van Renesselaan 

De gemeenteraad van Uitgeest behandelt donderdagavond 2 november 
2017 vanaf 19.00 uur de Programmabegroting Uitgeest 2018-2021. Ook 
komt de eerste begrotingswijziging voor 2018 aan bod. Alle informatie is 
te vinden op de kalender in het Raadsinformatiesysteem, te raadplegen 
via de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl. 

Raadsvergadering 2 november: 
begroting 2018

Met toepassing van artikel 125 Gemeente-
wet en artikel 5:24 van de Algemene wet 
bestuursrecht is de gemeente Uitgeest 
voornemens, een auto (merk Renault Es-
pace) zonder kentekenplaten, gepar-
keerd op een parkeervak aan de Wester-
werf te Uitgeest, te laten verwijderen op 
21 november 2017. Deze auto staat ge-
parkeerd in strijd met artikel 2 Parkeerex-
cessenverordening 1973 Uitgeest. De 
rechthebbende van de auto heeft de tijd 
tot en met 20 november 2017 om de auto 
zelf te verwijderen. 

De kosten verbonden aan het verwijderen 
en opslaan van de auto worden verhaald 
op de rechthebbende. De auto wordt voor 
een termijn van 13 weken opgeslagen bij de firma Garagebedrijf Takel- en 
Bergingsdienst van der Eng te Heemskerk. Daarna zal tot vernietiging van 
het voertuig worden overgegaan. De rechthebbende op de auto kan na de-
ze publicatie contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw 
M. van der Linden. Zij is te bereiken via tel. 14 0251. De rechthebben-
de kan de auto, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen. Op 
grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van de publicatie 
van dit bericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. 
N.B. Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele 
opbrengst van de auto, dan is de gemeente bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Al-
gemene wet bestuursrecht, de auto te laten vernietigen of de auto om niet 
aan een derde in eigendom over te dragen. 

Verzoek verwijderen auto: 
Westerwerf, Uitgeest 

Deze auto wordt van deze
plaats verwijderd van de Wester-
werf op 21 november 2017 
(foto: gemeente Uitgeest)




