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Ophaaldata gft-afval
In week 44 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 14 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 16 november 
De Koog: donderdag 17 november 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 18 november

Burgernetdeelnemers 
maken Uitgeest veiliger
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en 
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving  te vergroten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwo-
ners en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij drin-
gende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk 
bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na 
een ongeval.  

Inmiddels zijn er ongeveer 1,6 miljoen Burgernetdeelnemers in Neder-
land. Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat 
de politie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Veel Burger-
netacties 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 aanmel-
den 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 nu ook een handige app waarmee overal in Neder-
 land berichten kunnen worden ontvangen!

Raadscommissies vergaderen 
Volgende week vergaderen de drie raadscommissies. De openbare verga-
deringen beginnen telkens om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De commissie Samenlevingszaken behandelt op maandag 14 novem-
ber onder meer de volgende onderwerpen:
- Benoeming lid Jeugd- en jongerenraad 
- Jeugd- en jongerenwerk (voorstellen jongerenwerkers) 

Bij de commissie Grondgebiedzaken komen op dinsdag 15 november 
onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- Herinrichting Centrumgebied 
- Kredietvoorstel bouwvoorbereiding nieuwbouw Integraal Kind Centrum 
- Uitgangspunten gebiedsvisie stationsomgeving 
- Financiële bijdrage A8-A9 verbinding 
- Verklaring van geen bedenkingen Westergeest 69/71 

Op donderdagavond 17 november sluit de commissie Algemene Za-
ken en Financiën de rij. Daar worden onder meer besproken: 
- Risicoverevening jeugdhulp 
- Verschillende belastingverordeningen voor 2017

Voor uitgebreide informatie: zie het Raadsinformatiesysteem op 
www.uitgeest.nl

‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ 
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken: er nadert een 
politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je 
gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig 
vrij baan te geven. Maar is dat wel de beste oplossing? En mag je daar-
bij de verkeersregels overtreden? 
 
Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat mag niet. Hoe graag je 
het zogenoemde voorrangsvoertuig (politie- en brandweervoertuigen, 
ambulances en door de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook on-
gehinderd wilt laten passeren, je mag daarbij geen verkeersovertreding 
maken. Het belangrijkste advies is dan ook: blijf kalm en kijk rustig uit 
naar een mogelijkheid om ruimte te maken. Je kunt ervan uitgaan dat 
het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

Hoe je het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Als je 
op de snelweg rijdt zul je voor een andere oplossing kiezen dan wan-
neer je op een rotonde bent of voor een rood licht staat. Op de website 
zwaailichtensirene.nl krijg je een aantal handige tips en adviezen voor 
dit soort situaties. Je kunt hier ook een folder downloaden of filmpjes 
bekijken waarin diverse verkeerssituaties worden behandeld. 

Weten wat je moet doen
De campagnewebsite zwaailichtensirene.nl is ontwikkeld door het Regi-
onaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) en het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV) samen met regionale veiligheidspartners. Be-
stuurders van voorrangsvoertuigen zien vaak onverwacht en ongewenst 
gedrag van weggebruikers om hen te laten passeren. Daardoor ontstaan 
er risico’s en gebeurt er sneller een ongeluk. Uit onderzoek onder twee-
duizend weggebruikers is gebleken dat zij niet weten hoe ze het bes-
te kunnen reageren. Negentig procent gaf aan behoefte te hebben aan 
meer informatie. De campagne ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’ is 
daarop het antwoord. Na een pilot in Oost-Nederland in 2015 is de cam-
pagne nu landelijk uitgerold.

Gezondheidsmonitor 
volwassenen en ouderen  
Bent u 19 jaar of ouder en woont u in Uitgeest, dan kan het goed zijn 
dat u van de GGD Kennemerland een vragenlijst heeft ontvangen over 
gezondheid en leefstijl. Het onderzoek is bedoeld om meer te weten te 
komen over lichamelijke en psychische gezondheid van inwoners, over 
mantelzorg, zelfredzaamheid en over de woonomgeving in onze ge-
meente. Meedoen aan dit onderzoek is belangrijk, want met deze infor-
matie kunnen wij samen met anderen actie ondernemen voor een ge-
zonder leven. 
 
Wethouder Antoine Tromp: ‘U kunt ons daarbij helpen. Hebt u de vra-
genlijst nog niet ingevuld? Doe mee en laat uw stem horen!’ 
 
Wilt u meer weten over gezondheid in Kennemerland, ga dan naar: 
www.ggdkennemerland.nl/gezond-leven/gezondheidsmonitor.aspx

In de raadzaal vinden volgende week drie commissievergaderingen plaats 
(foto: gemeente Uitgeest).

Evenementenvergunning digitaal  
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digi-
taal aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formu-
lieren’ linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over 
de evenementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, 
dan Producten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage 
de zoekmachine gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.




