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Ophaaldata gft-afval
In week 46 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 november 
De Koog: donderdag 1 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 2 december

BURGERLIJKE STAND
NATURALISATIE 
Sinds 9 november zijn de dames R. Cherif 
(afkomstig uit Marokko), A. Fowsiya Kha-
lib (Somalië), Z. Hashemi (Afghanistan) en 
haar echtgenoot Q. Salehzadeh (Afghani-
stan) officieel Nederlanders. Na onderte-

kening van de Verklaring van Verbonden-
heid verraste burgemeester Wendy Ver-
kleij hen met een boeket bloemen en een 
kookboek met Nederlandse recepten.

OVERLEDEN 
J.J. Rinkes, 88 jaar

Bent u al aangemeld voor NLAlert?
Weten wat je moet doen bij een noodsituatie. 
Daar is NLAlert voor. Als er een ramp gebeurt ont-
vangen mensen, die zich voor NLAlert hebben 
aangemeld, een tekstbericht op hun mobiel. Hier-
in staat precies wat er aan de hand is en wat men-
sen het beste kunnen doen. Maandag 5 december 
rond 12.00 uur kunt u weer een controlebericht 
ontvangen.

Hoe werkt NL-Alert? 
De overheid zendt een tekstbericht uit naar mo-
biele telefoons in de directe omgeving van een 
noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten 
uit te zenden naar mobiele telefoons via de zend-
masten van alle providers. De werking hiervan 

is vergelijkbaar met een radiosignaal. Mensen ontvangen hierdoor een NL-
Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Naam 
en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven onbekend.
Dus ga naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Onderzoek naar 
woonbehoefte in Uitgeest 
De gemeente Uitgeest onderzoekt momenteel of er behoefte is aan meer 
woningen voor Uitgeesters en aan welke types woningen eventueel behoefte 
bestaat. Via  een steekproef zijn tweeduizend inwoners van Uitgeest aange-
schreven met het verzoek om een enquête in te vullen. Wie geen brief heeft 
ontvangen en toch wil meedoen is van harte welkom de enquête in te vullen 
op internet via de link www.enqueteviainternet.nl/Woonbehoefte_Uitgeest.
De gemeente Uitgeest wil graag weten of u tevreden bent met uw huidi-
ge woonruimte en woonomgeving. Indien u liever zou verhuizen, willen wij 
graag weten waarheen. Is dat een bepaalde plek in Uitgeest of heeft u meer 
interesse in een ander type woonruimte of woning? Wat heeft uw voorkeur 
en wat zijn uw interesses?
Wilt u dat uw inbreng meegenomen wordt in de uitwerking van dit onder-
zoek, dan dient de ingevulde enquête vóór 28 november a.s. bij ons binnen 
te zijn. De gegevens uit de enquête worden geanonimiseerd verwerkt in een 
rapportage.

Een fuut in de binnenhaven van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Voornemen uitschrijving 
Basisregistratie Personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uitgeest zijn voornemens 
om het bijhouden van adresgegevens van de navolgende persoon in de 
Basisregistratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 
van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP).
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar deze in 
de BRP staat geregistreerd:
W.D. Cardy, geboren  02-10-1995
Deze persoon of diens gezaghouder wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. 
Als wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van 
bovengenoemde persoon zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te 
schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend. Dit heeft tot gevolg 
dat betrokkene dan niet meer als ingezetene van Nederland staat inge-
schreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhanke-
lijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, 
pensioen e.d. komen te vervallen.

Vogelgriep: ophokplicht 
in het hele land 
Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrij-
ven die vogels houden (voor de productie van vlees en eieren). Er geldt bo-
vendien een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit 
zijn voorzorgsmaatregelen omdat in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen 
en Zwitserland bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 is gevonden.

Risico voor mensen zeer klein 
In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt die vermoedelijk H5N8-
griep hebben. Dit waren futen en kuifeenden in de buurt van Monnicken-
dam. Die dieren worden nu verder onderzocht. Het risico op overdracht van 
dier naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig 
contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een 
klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.

Meld dode watervogels en vermijd contact! 
Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus van-
uit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Het wordt 
sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat mensen besmet kunnen raken met de vogelgriep, maar dat kan niet 
helemaal worden uitgesloten. Laat de dode vogels dus liggen en meld uw 
vondst bij de dierenambulance Kennemerland via 0251-215454.
Meer informatie over de ophokplicht op website rijksoverheid www.rijks-
overheid.nl.

Participatiebijeenkomst 
Erfgoedpark De Hoop
Op zaterdagmiddag 26 november 2016 houdt het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (RAUM) in werkloods De Juffer op het voormalig Erf-
goedpark ‘De Hoop’ een participatiebijeenkomst over de herontwikkeling 
van het gebied. 
Het RAUM wil met belangstellenden in gesprek gaan over de ontwikkeling 
en ruimtelijke kaders van het voormalig erfgoedpark. Indien u uw ideeën en 
standpunten daarover wilt meegeven aan het recreatieschap en de gemeen-
te Uitgeest, dan bent u van harte welkom.
Het middagprogramma heeft twee instapmomenten. Deelnemers kunnen 
kiezen welke qua tijdstip voor hen het beste schikt.
Om 15.00 uur start de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst 
en vanaf 15.15 uur worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen 
aan diverse thematafels om hun ideeën en standpunten mee te geven. Om 
16.15 uur start de tweede gezamenlijke informatiebijeenkomst. 
Daarna worden ook deze deelnemers uitgenodigd om via de diverse thema-
tafels hun inbreng mee te geven. Het programma wordt uiterlijk om 17.30 
uur afgesloten. Er zijn twee parkeermogelijkheden: parkeerterrein van het 
voormalige erfgoedpark (links achter de toegangspoort) en het parkeerter-
rein van recreatieterrein Zwaansmeer.




