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OSU krijgt radiostudio in Zienhouse
Wethouder Wil Spaanderman tekende onlangs een huurovereenkomst met 
de nieuwe Omroepstichting Uitgeest. Op de foto schudt hij de hand van 
voorzitter Richard Schmitt. Rechts staat OSU-penningmeester E. Hoekme-
ijer. De OSU gaat in de computerzaal op de bovenverdieping van het Zien-
house een studio inrichten voor de (hernieuwde) Uitgeester omroep. Bin-
nenkort is de omroep (sinds een paar maanden te beluisteren via ether en 
internet) ook op de kabel te vinden. Meer informatie: www.osuradio.nl  (fo-
to: gemeente Uitgeest).

www.kaveldealdedije.nl

Eerste zorgcontracten 
Wmo afgesloten
Eind oktober zijn de eerste 31 contracten getekend tussen de gemeenten 
in de regio Alkmaar en zorgaanbieders. Wethouder Antoine Tromp onder-
tekende namens de gemeente Uitgeest. Het gaat om contracten op het ge-
bied van woonbegeleiding, thuisbegeleiding, activerende psychiatrische 
thuiszorg, praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning, 
dagopvang en dagbesteding, gespecialiseerde buitenschoolse opvang, 
logeerhuizen, begeleiding bij rehabilitatietrajecten van verslaafden etc.  
Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor 
de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beper-
king die thuis wonen. Deze zorgonderdelen worden overgeheveld van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). Met de ondertekening hebben de negen ge-
meenten in de regio Alkmaar de begeleiding van kwetsbare inwoners in 
de regio Alkmaar voor 2015 met elkaar geregeld. Ook zijn de contracten 
met de aanbieders van Beschermd Wonen getekend. De ondertekening 
houdt in dat de zorg gewaarborgd is in 2015. In de regio is besloten om 
de zogenaamde inkoop van zorg samen op te pakken om versnippering 
van ondersteuningsarrangementen te voorkomen. In de Regio Alkmaar 
werken de volgende gemeenten samen: Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Uitgeest.

Ophaaldata restafval
In week 48 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 24 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 26 november.
De Koog: donderdag 27 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 28 november. 

Op 28 november wordt in heel Uitgeest het plastic afval op-
gehaald.

Nodig Groene Piet uit 
op de Gemeentewerf
Ken je Groene Piet al? Dat is de Piet die verantwoordelijk is voor de in-
zameling van oud elektrisch speelgoed. Nodig hem uit bij de gemeen-
tewerf in Uitgeest! Dan maak je kans op een uitje naar Attractiepark To-
verland met het hele gezin.  Er staat vast wel een elektrisch apparaat op 
jouw verlanglijstje voor Sinterklaas. Een tablet, spelcomputer of walkie-
talkie bijvoorbeeld. Wat doe je met de oude apparaten?  Gooi ze niet weg 
maar ze lever ze in op de gemeentewerf aan de Molenwerf 27. Dan kun-
nen er weer nieuwe spullen van worden gemaakt. Dat is goed voor de 
natuur. Groene Piet komt op 3 december langs op twaalf milieustraten 
in Nederland. En jij kunt zorgen dat hij bij de Uitgeester gemeentewerf 
langskomt. Natuurlijk zal hij alle bezoekers trakteren. Ook kun je al je 
oude elektrisch speelgoed en andere oude apparaten bij hem inleveren.
Ga naar wecycle.nl/sint en nodig Groene Piet uit. Als hij inderdaad bij 
ons langskomt, maak jij kans op een uitje naar Toverland.

Burgemeester met 
nieuwe Nederlandse
Burgemeester Theo van Eijk 
feliciteert de in Moskou gebo-
ren mevrouw A.A. Safonts-
eva (hier met haar in janu-
ari geboren dochtertje) met 
haar Nederlanderschap. De 
inwoonster van Uitgeest leg-
de vorige week in het ge-
meentehuis tegenover de 
burgemeester de verklaring 
van verbondenheid af (foto: 
gemeente Uitgeest).

Recyclen = behoud grondstoffen
Recycling is heel belangrijk. Want door recycling behouden we de grond-
stoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te wor-
den onttrokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet te-
recht in het milieu. Elektrische apparaten worden via Wecycle voor 80 tot 
90 gerecycled. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling 
allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en 
spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan ech-
ter ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen ki-
lo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil Uitgeest dit tegengaan.

Fietswrakken worden vernietigd
Afgelopen 30 september heeft de gemeente Uitgeest fietswrakken en 
fietsen die ‘rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud’ verkeerden 
(zie APV Gemeente Uitgeest) verwijderd uit de omgeving van het NS-sta-
tion. De rijwielen zijn overgebracht naar de gemeentewerf (Molenwerf 
27). Eigenaars kunnen ze daar nog tot 31 december ophalen. Na die da-
tum zullen de fietsen worden vernietigd. 

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

Commissies vergaderen
De Commissie Algemene Zaken en Financiën vergadert op donderdag-
avond 20 november in de raadzaal, vanaf 20.00 uur. De agenda is in te 
zien op de website www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur& Politiek, 
raadsinformatiesysteem. De Commissie Bezwaar- en beroepschriften 
houdt een openbare hoorzitting op maandag 24 november. Om 20.15 uur 
wordt een bezwaarschrift behandeld tegen de weigering bouwvergunning 
1e fase voor de bouw van een woning aan de Langebuurt 1.




