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Burgemeester bezoekt 
gouden echtpaar Buur 

Het gouden echtpaar Buur met burgemeester Wendy Verkleij onder de 
ereboog (foto: gemeente Uitgeest). 

Maandag 9 november 2015 was het vijftig jaar geleden dat  
W.P. Buur en C.G.C. Admiraal in het huwelijksbootje stapten.  
Op hun gouden huwelijksdag kwam burgemeester Wendy  
Verkleij hen verrassen met een feestboeket.

De Uitgeester Wim Buur (78) en de Limmense Nel Buur-Admiraal (73) leerden el-
kaar kennen in de drumband waarin ze beiden speelden. Na zesenhalf jaar ver-
kering kon er eindelijk worden getrouwd. De jonggehuwden trokken in bij de 
ouders van de bruidegom, in  zijn geboortehuis aan de Bergstraat. Daar bestier-
den zij tot hun pensionering een winkel in zuivel (en later ook fruit, sokken en 
nylons).
Het echtpaar Buur-Admiraal kreeg twee zoons en een dochter, die hun samen 
vier kleinzoons en vier kleindochters schonken. Die wonen allemaal dicht in de 
buurt en hebben daarmee een groot aandeel in het levensplezier van het gouden 
echtpaar. De gouden bruiloft is met familie en vrienden gevierd in een Uitgees-
ter uitspanning, compleet met buffet en voetjes van de vloer.

Ruim 300 Burgernetters 
in Uitgeest erbij
De huis-aan-huisactie afgelopen oktober voor het werven van 
nieuwe deelnemers aan Burgernet in Uitgeest is zeer succesvol 
verlopen.

Er valt een flinke aanwas te noteren van 1217 deelnemers op 1 oktober 2015 
naar 1530 Burgernetters op 1 november 2015. Met ruim 300 nieuwe deelne-
mers steeg het deelnemerspercentage van 9,2% naar 11,6 %. In Noord-Holland 
is alleen in de gemeenten Bergen en Stedebroec de dekking van Burgernet nog 
iets hoger.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie, 
met als doel de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewer-
kers van bedrijven. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een 
melding van bijvoorbeeld een inbraak, beroving of een vermist kind, een Burger-
netactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

Voor meer informatie: www.burgernet.nl

Basisregistratie Personen: 
geheimhouding et cetera
 
In de Basisregistratie Personen (BRP, de officiële naam voor de Nederland-
se bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van ieder-
een die in een gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgege-
vens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk, nationaliteit, ou-
ders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan 
overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zo-
als pensioenfondsen. Tenminste voor zover noodzakelijk voor de uitvoering 
van wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden ver-
strekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De genoemde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt 
u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele geval-
len kunnen echter ook andere instanties verzoeken om te mogen beschikken 
over uw gegevens in de BRP. Dit zijn de zogeheten verplichte derden (zoals 
een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen) en de overi-
ge derden (sportverenigingen, particulieren). Voor deze verstrekkingen kunt 
u aan de gemeente met een speciaal formulier om geheimhouding van uw 
gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP.

U kunt bij de gemeente overigens ook opvragen aan wie het afgelopen jaar 
over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP. Dit heet inzagerecht. Twijfelt u of 
uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn? Neem dan contact op met de ge-
meente Uitgeest via telefoonnummer 140251 of via gemeentebestuur@uit-
geest.nl

Trouwen in Uitgeest kan overal!
Steeds meer bruidsparen hebben behoefte aan een trouwlocatie naar eigen 
keuze. Om die reden hebben burgemeester en wethouders van Uitgeest per 
1 november 2015 een nieuw Reglement Burgerlijke Stand vastgesteld. De 
belangrijkste wijziging is dat voortaan elke locatie in de gemeente Uitgeest 
als trouwlocatie kan worden aangewezen. U kunt dus voortaan zelf de loca-
tie kiezen in Uitgeest waar u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap 
wilt aangaan.
Verdere informatie en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uitgeest.nl

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document 
in de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De ge-
meente verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die 
week te wachten met afhalen. Zo wordt voorkomen dat de gemeente 
aanvragers twee keer een herinneringsbrief moet sturen. Als een rijbe-
wijs, paspoort of id-kaart na drie maanden nog niet is afgehaald moet 
het document worden vernietigd. Het moet daarna opnieuw worden 
aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen 
halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 
0251.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Maaike Maria Anna van Lint, dochter van C.P.J. van Lint en 
M. de Waard
Helen Mooij,  dochter van D.N. Mooij en E. Schoen
Cesare Boudewijn Nathanaël Lucas Löwenthal, zoon van 
B.A.J.B. Löwenthal en I.J.K. Lautenbach

OVERLEDEN
dhr. P.C. Komen, e/v M.E. Smit, 89 jaar (op 29-08-2015) 
mw. A. Meijer, w/v A. van Hoolwerff, 86 jaar

GEHUWD
K. Agg en A. Molenaar

Ophaaldata gft-afval
In week 47 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 16 november. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 18 november.
De Koog:  donderdag 19 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 20 november. 




