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Ophaaldata restafval
In week 47 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 november 
De Koog: donderdag 24 november. Buitengebied en Uitgees-
terweg: vrijdag 25 november. Het plastic afval wordt in heel 
Uitgeest opgehaald op vrijdag 25 november

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
T.W. Mijnen, leeftijd 63 jaar

Vuurwerk afsteken? 
Houdt rekening met de regels!
Gewijzigde regels 
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit 
jaar alleen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. 
Op een aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van 
vuurwerk echter altijd verboden.
Nieuw dit jaar is het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen 100 
meter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan 
vuurwerk een grote bron van stress zijn. Om die reden heeft het college 
besloten om ook daar een vuurwerkverbod in te stellen.
Daarnaast gold het afsteekverbod al binnen 100 meter van: rieten da-
ken, molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/
verkooppunten en opslag van brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uit-
gangen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tus-
sen de nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geesterheem).
Het college heeft tot deze verboden besloten ter voorkoming van ge-
vaar, schade of overlast. De politie zal optreden tegen overtredingen. 

Plannen Centrumgebied 
gepresenteerd aan raadscommissie 
Wethouder Antoine Tromp heeft dinsdagavond 15 november de col-
legeplannen voor de herinrichting van het Centrumgebied in een 
korte presentatie voorgelegd aan de raadscommissie Grondgebied-
zaken. Directeur Hans de Groot van de Binnenmeerschool namens 
stichting Tabijn, Trudy Dijk, directeur Vastgoed van Viva! Zorg-
groep en anderen gaven als insprekers een toelichting op de toe-
komstige invulling van respectievelijk het Integraal Kind Centrum 
en Geesterheem.

In juni 2015 nam de raad een besluit over de stedenbouwkundige randvoor-
waarden voor het centrumgebied. Het college werd gevraagd om de vol-
gende functies mogelijk te maken en daarbij de integrale samenhang te be-
waken: Integraal Kind Centrum, levensloopbestendige woningen, sport-
zaal, zorgwoningen, ruimte voor sport en spel en buitenactiviteiten, open-
baar groen. De functies van de bibliotheek en het cultureel centrum maak-
ten geen onderdeel uit van de opdracht aan het college. Onderdeel van het 
besluit was de aanwijzing van het centrumgebied (inclusief het ijsbaanter-
rein) als zoekgebied voor een IKC, de moderne variant van het begrip ‘bre-
de school’. 
Vervolgens gaf de gemeenteraad in september 2015 het college opdracht 
om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vestiging van een IKC in het 
centrumgebied, ter vervanging van drie basisscholen, met accommodatie 
voor circa 500 leerlingen. ‘Het gaat hier dus beslist niet om een “megaschool 
van 700 leerlingen” zoals hier en daar geroepen wordt. Het uitgangspunt is 
500 leerlingen en dat is gebaseerd op de zorgvuldige prognoses van de aan-
tallen leerlingen in de komende jaren,’ aldus wethouder Tromp.

Inbreng inwoners, belanghebbenden 
Direct in september 2015 ging een participatietraject van start. Antoine 
Tromp: ‘Dat was en is nadrukkelijk bedoeld om de kwaliteit van de te ont-
wikkelen voorstellen te verbeteren en de verschillende belangen af te we-
gen.’ Tot februari 2016 werden gesprekken gevoerd met belanghebbenden 

Impressie van een mogelijke invulling van het ijsbaanterrein. De exacte in-
deling wordt – na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 8 de-
cember – uitgewerkt op basis van verdere participatie met inwoners en be-
langhebbenden.  

en werden discussieavonden gehouden met inwoners, omwonenden, vereni-
gingen en stichtingen (o.a. Tabijn, Viva! Zorggroep, apotheek Scharlei, IJsclub 
Uitgeest, jeu de boules vereniging). De verslagen daarvan werden gepubli-
ceerd op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl, onder het 
kopje Wijk &Wonen/Centrum). 

Om vorm te geven aan de wensen van inwoners en belanghebbenden en 
recht te doen aan de verschillende functies die moeten worden gecreëerd 
werd het centrumgebied opgesplitst in vier deelgebieden (zie hieronder). 
Duidelijk werd dat de ongeveer 3.200 m2 die nodig is voor het IKC alleen 
gevonden kan worden in Deelgebied 1 en dat daar ook om inhoudelijke re-
denen de voorkeur van de meeste participanten naar uitging. Wethouder 
Tromp: ‘Dat betekent dus dat het overgrote deel van het ijsbaanterrein een 
open en groen gebied blijft. Ook als je er nog een sportzaal van 400 m2 en 
een schoolplein van 600 m2 onderbrengt.’

Vier deelgebieden 
Omdat het centrumgebied meerdere functies heeft is het omwille van de 
overzichtelijkheid onderverdeeld in vier deelgebieden:
1) Gebied tussen sporthal De Meet en De Molenhoek (Populierenlaan). Het 
college stelt voor dit te gebruiken voor het ontwikkelen van een IKC, een 
gymzaal en de inrichting van openbaar groen (multifunctionele ontmoe-
tingsplek, ook geschikt voor incidentele evenementen).  
Het college is met de IJsclub Uitgeest op zoek naar alternatieve mogelijkhe-
den om de vereniging in en voor Uitgeest te behouden. Ook met de jeu de 
boulesvereniging worden de ontwikkelingen afgestemd.     
2) Gebied tussen apotheek Scharlei en de Hogeweg. Voorstel van het colle-
ge: inrichten voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Dit in over-
eenstemming met de Woonvisie Uitgeest 2025.
3) Gebied Geesterheem. Voorstel college: inrichten voor zorgwoningen. 
Grondeigenaar Viva! Zorggroep wil hier – op loopafstand van De Slimp – zelf-
standige zorgappartementen oprichten die voldoen aan hedendaagse eisen 
en wensen. 
4) Gebied gemeentehuis. Voorstel college: onderzoeken welke herbestem-
mingsmogelijkheden er zijn voor het huidige gemeentehuis, politiebureau 
en bijbehorende parkeervoorzieningen. Vooralsnog blijven de huidige func-
ties in stand, maar voor de toekomst moet rekening worden gehouden met 
een krimp van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Besluitvorming en participatie 
De aan de raadscommissie gepresenteerde plannen worden op donderdag 8 
december ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een po-
sitieve besluitvorming door de gemeenteraad wordt per deelgebied de nade-
re detaillering uitgewerkt. Inwoners en belanghebbenden worden daar op-
nieuw bij betrokken. Het is de bedoeling om dan nog vóór de zomer van 
2017 beelden te kunnen presenteren van de plannen per deelgebied. De ge-
meenteraad krijgt bij de invulling van de afzonderlijke deelgebieden een 
groot aantal beslismomenten voorgelegd.

Participatiebijeenkomst 
Erfgoedpark De Hoop
Op zaterdag 26 november 2016 organiseert het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (RAUM) een participatiebijeenkomst over de her-
ontwikkeling van voormalig Erfgoedpark De Hoop. 
Iedereen met concrete inbreng van ideeën en/of standpunten over de her-
ontwikkeling van het terrein en de opstallen is uitgenodigd om deze naar 
voren te brengen. Het middagprogramma heeft twee instapmomenten. 
Deelnemers kunnen kiezen welke qua tijdstip voor hen het beste schikt.
Om 15.00 start de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst en vanaf 
15.15 worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse 
thematafels om hun ideeën en standpunten mee te geven. Om 16.15 start 
de tweede gezamenlijke informatiebijeenkomst. Daarna worden ook deze 
deelnemers uitgenodigd om via de diverse thematafels hun inbreng mee 
te geven. Het programma wordt uiterlijk 17.30 uur afgesloten.




