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Ophalen restafval
In week 46 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 13 november; wijk 2, dinsdag 14 november; 
wijk 3, woensdag 15 november; wijk 4, donderdag 16 november; 
wijk 5, vrijdag 17 november.

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten bruidspaar Acquoy-Meijne 
(foto: gemeente Uitgeest).

Op woensdagavond 15 november 2017 vindt in het gemeentehuis van Uit-
geest van 19.30 tot 21.00 uur aan de hand van tekeningen een presenta-
tie plaats van het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Meldijk, 
Sluisbuurt en een deel van de Langebuurt. Belangstellenden zijn van harte 
welkom op deze openbare informatie-/inloopavond. Het is mogelijk om tij-
dens de avond vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen of achteraf 
per e-mail aan ronaldblokker@debuch.nl
Na een eerste informatieavond op 21 juni 2017 werd een klankbordgroep 
gevormd van veertien personen. Deze groep is vier avonden bijeengeko-
men om de herinrichting zo goed mogelijk vorm te geven. 
De klankbordgroep hield zich met name bezig met: verkeersveiligheid 
(snelheid en ruimte voor voetgangers), sluipverkeer (zwaar verkeer) en par-
keren.

Presentatie definitief ontwerp Meldijk, 
Sluisbuurt en deel Langebuurt

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN        J.P. Mul, 61 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij verraste maandag 30 oktober 
2017 het echtpaar Acquoy-Meijne in hun woning aan de Popu-
lierenlaan met een feestboeket. Precies een week daarvoor was 
het zestig jaar geleden dat het echtpaar in Castricum in het hu-
welijk trad.  

Wout Acquoy (nu 86) werd op het Nieuwland in Uitgeest geboren als 
jongste van elf kinderen. Wil Meijne (nu 84) groeide met haar vijf broers 
en zussen op aan de Heereweg in Bakkum, waar haar vader werkte bij 
Duin en Bosch. De vonk sloeg over tijdens een dansavond in café Ro-
zendaal op de Castricummer Dorpsstraat.
De jonggeliefden hadden zeven jaar verkering voordat zij in het huwe-
lijksbootje konden stappen. Dat lange wachten had alles te maken met 
de woningnood in de jaren vijftig. Tijdens de verkering zette hij zich op 
tal van plaatsen in als losse arbeidskracht en zij werkte als hulp in rust-
oord Villa Vogelwater in Egmond-Binnen.
 
Eerste woning: De Wormer
Uiteindelijk vond het aanstaande echtpaar een woning in De Wormer. 
Dat was gunstig voor de afstand naar het werk van de bruidegom, die 
in de Zaanstreek onder meer bij Lassie en Cacao de Zaan emplooi vond. 
Na veertien jaar geduld oefenen kon het inmiddels met een zoon en een 
dochter uitgebreide gezin tot hun geluk via woningruil terug naar Uit-
geest, het geboortedorp van de heer Acquoy. Hij bleef werken in de in-
dustrie in de Zaanstreek en toen de kinderen groter waren werkte zij 
onder meer in Geesterheem, waar zij tot op hoge leeftijd ook vrijwilli-
gerswerk bleef doen. Na zijn pensionering deed de heer Acquoy vele ja-
ren tuinonderhoud bij particulieren en was hij actief in atletiek en voet-
bal. Twee keer per week gaat hij nog biljarten in De Zwaan. Ze hebben 
in veel landen vakantie gevierd, maar ook genoten van fietsen en wan-
delen in het nabije duingebied. 
Het diamanten echtpaar woont inmiddels 46 jaar aan de Populierenlaan. 
Hun zoon woont in Uitgeest, hun dochter in Enschede. Verder genie-
ten ze van twee kleinkinderen. Broers en zussen hebben ze beiden niet 
meer, maar toch werd het diamanten huwelijksfeest in de familiekring 
goed gevierd met een diner in Akersloot. 

Echtpaar Acquoy: diamanten huwelijk

Op zaterdagmorgen 25 november houdt de gemeente Uitgeest van 10.00 
tot 12.00 uur een werksessie over de visie voor het stationsgebied van Uit-
geest. Omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden, gebruikers van 
het station, belangenorganisaties van fietsers en reizigers en raadsleden van 
Uitgeest zijn van harte welkom om actief deel te nemen aan deze sessie. Die 
wordt gehouden in Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg.
Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan een visie op het stationsgebied van Uit-
geest. In dat kader is onder meer een knooppuntendag met schouw gehou-
den, een inloopavond en heeft de  gemeenteraad een werkbezoek gebracht 
aan de stationsomgevingen van Hilversum en Alphen aan de Rijn. Gelijktijdig 
werkt de Rijksoverheid aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit 
programma zorgt ervoor dat het station aangepast wordt. Dit biedt kansen 
om onderdelen van de visie te realiseren, maar vraagt ook om een construc-
tieve, proactieve houding.   
 
Tijdens de werksessie van 25 november is het voor ieder mogelijk om reac-
ties en aanvullingen te geven op de conceptvisie die ter tafel komt, waarbij 
richting wordt gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen en functies van 
station en directe omgeving.
De werksessie van 25 november is vrij toegankelijk, maar aanmelding vooraf 
wordt in verband met de voorbereidingen en de ruimte zeer op prijs gesteld. 
U kunt zich opgeven tot 22 november via het e-mailadres: peterdicker@de-
buch.nl onder vermelding van: ‘Werksessie stationsgebied’. 

Stationsvisie: 
uitnodiging openbare werksessie

Op vrijdag 24 november zijn de publieksbalies van het gemeentehuis van 
Uitgeest gesloten. Op die dag zijn er werkzaamheden aan de systemen. 
Hierdoor kunnen we geen producten leveren en maar beperkt diensten. 
Het gemeentehuis is telefonisch gewoon bereikbaar tot 12.00 uur.
Ter compensatie is de publieksbalie ook op donderdagmiddag 23 novem-
ber open. De openingstijden op deze donderdag zijn als volgt: 09.00 uur 
tot 12.00 uur, 13.30 uur tot 17.00 uur en 18.30 uur tot 20.00 uur.
Hebt u op vrijdag 24 november vragen, wilt u post afgeven, gevonden of 
verloren voorwerpen doorgeven of beleidsplannen inzien? Dat is dan ge-
woon mogelijk van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het gemeentehuis ook te-
lefonisch bereiken via 14 0251. Op maandag 27 november zijn de balies 
weer geopend zoals normaal.

Publieksbalies dicht, 
gemeentehuis open: 24 november

Wethouder Antoine Tromp (rechts) en 
gebiedsregisseur Yvonne Groen (niet 
op de foto) overhandigden op don-
derdagmiddag 2 november een bloe-
metje en een traktatie aan Marjolijn 
Noom-Rodenburg en de overige initi-
atiefnemers van een AED voor de om-
geving Busch en Dam in Uitgeest en 
Militaireweg, Busch in Krommenie. 
Het college van Uitgeest onderstreep-
te daarmee zijn waardering voor het 
initiatief van de bewoners om zelf 
zo’n defibrillator aan te schaffen voor 
gebruik in hun woonomgeving. De ge-
meente Uitgeest onderzoekt de moge-
lijkheden om het aantal AED’s in Uit-
geest uit te breiden.

Lof voor AED voor Busch en Dam




