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Ophalen gft-afval
In week 47 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt: wijk 1, maandag 20 november; 
wijk 2, dinsdag 21 november; wijk 3, woensdag 22 november; 
wijk 4, donderdag 23 november; wijk 5, vrijdag 24 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). 

Het bruggetje van de Zienlaan naar de Geesterweg wordt vervangen door een bredere.

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 telefo-
nisch bereiken via 14 0251. Op maandag 27 november zijn de balies weer 
geopend zoals normaal.

Publieksbalies dicht, gemeentehuis 
open: 24 november

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN   Caitlyn Koersen, dochter van G.J.M. Scholten en R. Koersen

Volgt u de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Meer dan drieduizend twitteraars gingen u voor: 
@gem_Uitgeest

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 20 november drie weken 
lang geen gebruik maken van het deel van de Zienlaan vanaf de 
brug bij de Geesterweg tot aan het parkeerterrein bij het jonge-
rencentrum Zienhouse. 

Het wegdek wordt vernieuwd en de weg krijgt een nieuwe indeling. Er 
komt een fi etspad met twee rijbanen en een apart trottoir. Ook komt er 
een nieuwe, bredere brug naar de Geesterweg. 

Het werk start in de week van 20 november. De aannemer verwijdert de 
oude bestrating. De week erop wordt nieuwe bestrating aangebracht en 
de nieuwe brug geplaatst. Naar verwachting is het werk klaar op 8 de-
cember. Bij slecht weer duren de werkzaamheden – en daarmee de over-
last voor fi etsers en voetgangers – mogelijk langer. 

Omleiding
Fietsers en voetgangers die naar sporthal De Zien, FC Uitgeest of het 
jongerencentrum willen moeten dus tijdelijk omrijden over de Geester-
weg, Prinses Beatrixlaan en De Kuil.

Deel Zienlaan drie weken afgesloten

Ook in onze gemeente zijn er woningen die boven een winkel of bedrijfs-
pand zitten. Voor de veiligheid van de bewoners is een goede brandschei-
ding tussen beneden en boven erg belangrijk. Want zo’n brandscheiding kan 
levensreddend zijn als er beneden brand uitbreekt. Een brandscheiding kan 
ervoor zorgen dat de enige vluchtweg, het trappenhuis, vrij blijft. 

Ga in gesprek
Maar wat kunt ú dan doen als u denkt dat de brandscheiding in uw boven-
woning niet voldoet? Bouwcontroleur Pieternel Slegtkamp: ‘Als u de woning 
huurt, ga vooral in gesprek met de eigenaar. U betaalt elke maand huur, dan 
mag u daar ook iets van terug verwachten. Daarnaast is het vaak moeilijk aan 
de buitenkant te zien of een brandscheiding wel of niet voldoet. Bespreek het 
dus als u twijfelt. De eigenaar kan uw twijfel vaak wegnemen, door uit te leg-
gen hoe er gebouwd is. Want de eigenaar wil natuurlijk ook liever een tevre-
den huurder, dan geen huurder.’ 

Bent u zelf eigenaar van het pand? Neemt u dan contact op met iemand van 
een gecertifi ceerd bedrijf. Die kan u meer vertellen over een goede brand-
scheiding.

Voor meer informatie: zie de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie: 
www.ivenj.nl 

Goede brandscheiding: levensbelang

De gemeente Uitgeest publiceert de bekendmakingen van vergunningaan-
vragen, verleende vergunningen etc. sinds enige jaren op de overheids-
website www.offi  cielebekendmakingen.nl. Publicatie op deze website is 
verplicht voor alle gemeenten, provincies, waterschappen etc. Wie op de 
hoogte wil blijven van nieuwe bekendmakingen kan regelmatig naar deze 
website gaan, maar nog handiger is het om zich per e-mail te laten infor-
meren als er nieuws te melden is.

Ga voor die attenderingsfunctie naar: https://zoek.offi  cielebekendmakin-
gen.nl. Rechts bovenaan op de startpagina vindt u: Acties. In de vijfde re-
gel daaronder kunt u zich registreren met uw e-mailadres en een zelf ge-
kozen wachtwoord. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de service om 
in het vervolg per e-mail geattendeerd te worden op nieuwe regelgeving, 
vergunningaanvragen, verleende vergunningen etc. Dat kan per gemeen-
te, maar desgewenst ook alleen voor het postcodegebied van uw keuze.

Wilt u na verloop van tijd het zoekgebied wijzigen of wilt u geen e-mails 
meer ontvangen? Via de startpagina kunt u met uw e-mailadres en wacht-
woord inloggen en uw zoekvragen aanpassen of helemaal verwijderen. 

Is hiervoor vergunning aangevraagd?
PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk aan 
fl acons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen heel goed 
nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden inzamelen zo 
belangrijk. Weggooien en verbranden is zonde. U kunt uw PMD kwijt in spe-
ciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis van Uitgeest, 
de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde dag 
waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalender voor de 
ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring aan de lantaarn-
paal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk weg en worden ook 
niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 

Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U kunt 
het ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet meer op als 
de inzameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voorkomen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht op de gemeente-
werf en bij de speciale containers bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof




