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Burgemeester bij 
gouden echtpaar Putter
 

Burgemeester Wendy Verkleij met het echtpaar Putter op de gouden 
huwelijksdag (foto: gemeente Uitgeest).

Het echtpaar Putter-Kuiper kreeg op 16 november 2015 thuis in 
de Waldijk bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Zij verras-
te J.J. Putter (74) en K.G.M. Putter-Kuiper (73) op hun vijftigste 
huwelijksdag met een feestboeket en een kopie van hun origi-
nele trouwakte.

De Uitgeester Jan Putter (destijds 17) leerde zijn Assendelver bruid (16) kennen 
tijdens de zondagse dansavonden in Verenigingsgebouw Krommenie. Toen de 
vonk was overgesprongen ontstond een verkering die na zeven jaar afliep toen 
er eindelijk een huurhuis werd gevonden en er een bruiloft kon worden gepland. 
Die vond plaats in Assendelft (kerk) en Uitgeest (De Ooievaar).
Na hun huwelijk ging Jan Putter door met werken in de bakkerij van zijn ouders 
aan de Hogeweg. De kersverse mevrouw Putter had door haar huwelijk ontslag 
gekregen op kantoor in Amsterdam, maar kon direct door naar de winkel van de 
bakkerij. Samen trokken ze in de ouderlijke woning naast de bakkerij, waar ze 
een zoon en een dochter zouden krijgen en tot 2006 bleven wonen. 
Zo lang als ze getrouwd zijn speelt de caravan een grote rol in de vakanties in 
Frankrijk en eigen land. Bijna even lang is de kaartclub een bron van plezier in 
de vrije tijd. Evenals biljartvereniging Excelsior, waar de heer Putter kort gele-
den afscheid nam van vele jaren voorzitterschap. Daarnaast vond hij ook de tijd 
om het recreatievoetbal in de sporthal van de grond te tillen en jaren lid te zijn 
van de raadscommissie Grondgebiedzaken. Terwijl mevrouw Putter al achttien 
jaar als vrijwilliger actief is in Dorpshuis de Zwaan. En ook de drie kleindoch-
ters en de kleinzoon – allemaal dichtbij in Uitgeest – altijd veel aandacht kre-
gen en krijgen.
De gouden bruiloft is in Partycentrum A9 gevierd. Met familie en vrienden was 
het tot ver na middernacht dansen geblazen op livemuziek. Een beetje zoals het 
ooit in Krommenie begon. 

Afscheid van wethouders 
Spaanderman en Schouten
Wil Spaanderman (CDA) en Jan Schouten (PU) nemen beiden afscheid als wethou-
der van de gemeente Uitgeest.
Wil Spaanderman diende op 4 november zijn ontslag in nadat zijn partij hem had 
teruggetrokken als wethouder uit de coalitie PU-CDA-D66. Het vertrek van Jan 
Schouten is onvermijdelijk geworden nu CDA, D66, VVD en Uitgeest Lokaal op 
12 november bekendmaakten dat zij samen een nieuwe coalitie gaan vormen.  
Donderdagavond 19 november worden Jack Zwarthoed (CDA), Karel Mens (VVD) 
en Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal) als nieuwe wethouders beëdigd.
Antoine Tromp (D66) blijft als wethouder aan, met als portefeuille Zorg (Soci-
aal Domein). De overige portefeuilleverdeling binnen het college wordt binnen-
kort bekend.

Extra raadsvergadering 
19 november
 
Donderdagavond 19 november om 19.00 uur begint een extra raadsverga-
dering in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat de beëdi-
ging van drie nieuwe wethouders. 

Alternatieven A8-A9 
blijven in beeld
Alle zeven alternatieve routes voor de verbinding A8-A9 wor-
den verder uitgewerkt als onderdeel van een milieueffectrapportage. 
Tot nu toe is per alternatief onderzocht of het de problemen op het ge-
bied van bereikbaarheid en leefbaarheid voldoende oplost. Elk al-
ternatief geeft een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, 
maar waar de een beter scoort op de leefbaarheid, scoort de ander be-
ter op de doorstroming. De gemiddelde scores liggen dicht bij elkaar. 
Een uitgebreide beschrijving van alle alternatieven komt eind deze maand 
beschikbaar in een digitale nieuwsbrief en in de week van 9 december in di-
verse huis-aan-huisbladen.

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepschriften houdt op maandag 23 no-
vember 2015 vanaf 19.30 uur een openbare hoorzitting in de raadzaal 
van het gemeentehuis.
Aan de orde komt een bezwaarschrift tegen het weigeren van een omge-
vingsvergunning voor een uitrit.

Sluiting gemeentehuis 
en –werf met feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december 2015 (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag). Op de donderda-
gen 24 december en 31 december (oudejaarsdag) sluit het gemeente-
huis om 13.30 uur en is er dus ook geen avondopenstelling.  

De gemeentewerf is gesloten op vrijdag 25 december en zaterdag 26 
december 2015 en op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 
2016 is de werf gewoon open.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C.N. Weijers, e/v Veen, 81 jaar
J. Stam, 86 jaar

Ophaaldata restafval
In week 48 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 november.
De Koog: donderdag 26 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 27 november. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 november.

De avondopenstelling op 24 en 31 december gaat niet door 
(foto: gemeente Uitgeest).




