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Ophalen restafval
In week 48 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 27 november; wijk 2, dinsdag 28 november; 
wijk 3, woensdag 29 november; wijk 4, donderdag 30 november; 
wijk 5, vrijdag 1 december.

Bovenaan de stationstrap gekomen loopt buurtbewoonster Gerda Schuddeboom nu 
eerst een stukje rechtdoor totdat de strook voor haar haaks rechtsaf gaat. Op die 
manier hoeft zij niet meer vlak langs de leuning waar heel vaak – zoals ook op deze 
foto rechts op de achtergrond –  inderhaast geparkeerde rijwielen staan (foto: ge-
meente Uitgeest). 

De blindengeleidestrook op het voetgangersplatform van het 
Anna van Renesseplein is onlangs verlegd. De strook leidt 
slechtzienden en blinden nu vanaf een andere plaats op het trot-
toir (meer richting Anna van Renesselaan) met een haakse bocht 
naar de trap die omlaag naar de Zientunnel voert en naar de NS-
perrons.

De verlegging gebeurde op herhaald verzoek van buurtbewoonster 
Gerda Schuddeboom (zie foto) die evenals andere gebruikers van de 
strook in de oude situatie hinder ondervond van verkeerd gestalde rij-
wielen. Gerda Schuddeboom: ‘Ik heb wel even geduld moeten hebben 
voordat de verlegging tot stand kwam, maar hopelijk is de overlast 
hiermee nu echt verholpen. Mensen die zelf goed kunnen zien heb-
ben vaak geen idee hoe ze ons kunnen ontregelen met hun gedrag.’ 
 
De gemeente is in het stationsgebied overigens actief bezig met het 
afvoeren van foutief geparkeerde fietsen naar de gemeentewerf. Daar 
kunnen de eigenaren deze tegen betaling van € 45,- afhalen.    

Blindengeleidestrook bij 
station verlegd

Hebt u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u voor 
lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collec-
tieve Zorgverzekering, die we samen met zorgverzekeraar Univé aanbie-
den. Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben besloten om de-
ze regeling voor de inwoners aan te bieden.
In deze regeling betaalt de gemeente een deel van uw zorgverzekering 
en u krijgt vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een ba-
sisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daar-
mee zelf de zorg kiezen die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via 
www.gezondverzekerd.nl. U moet de overstap regelen voor 31 decem-
ber 2017.

De voordelen van een Collectieve Zorgverzekering:
•		de	gemeente	betaalt	mee	aan	het	aanvullende	pakket	van	uw	
   zorgverzekering
•		u	krijgt	korting	op	de	basisverzekering
•		u	krijgt	ruime	vergoedingen	voor	onder	andere	brillen,	lenzen,	
    fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen WMO/Wlz
•		Univé	accepteert	iedereen,	zonder	medische	keuring
•		kiest	u	het	pakket	‘Compleet,	€ 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte 
   eigen risico ook meeverzekerd

De premies op een rij

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag 
inkomen en een beperkt eigen vermogen hebt. Zodra u zich hebt aange-
meld via www.gezondverzekerd.nl, krijgen wij hiervan bericht van Uni-
vé. Vervolgens hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de collec-
tieve zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collectieve 
zorgverzekering afsluiten. Typ in het tekstvak: gemeente Uitgeest.

Regel uw overstap op tijd!
U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Univé regelt dan 
de opzegging van uw huidige zorgverzekering. U mag alleen overstap-
pen naar Univé als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorg-
verzekeraar. 

Inloopspreekuur Univé in het gemeentehuis
Vindt u het lastig om de aanvraag in te vullen? Of hebt u vragen over de 
collectieve zorgverzekering? Dan kunt u langskomen op het spreekuur 
van Univé in het gemeentehuis van Uitgeest op 12, 13 en 14 december 
van 9.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie?
Op www.uitgeest.nl vindt u meer informatie over de collectieve zorgver-
zekering. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé, 
via: (072) 527 76 22. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Voor andere vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met het 
Sociaal Team van de gemeente:
•	tel.	(0251)	361	145	(op	werkdagen	is	er	van	9.00	tot	12.00	uur	
   telefonisch spreekuur)
•	inloopuren	in	het	gemeentehuis:	maandag	t/m	vrijdag	van	9.00	
   tot 12.00 uur
•	e-mail:	sociaalteamuitgeest@debuch.nl	

Gemeentezorgpolis voor 
inwoners met laag inkomen

De nationale sportweek in september is achter de rug. In deze week stond 
het programma in Uitgeest bol van sport- en beweegactiviteiten. Wethou-
der Sport Anke De Vink-Hartog vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan 
sporten en bewegen op zijn of haar eigen niveau. Een keer per jaar wor-
den de sporters (ongeacht de leeftijd of beperking) die een opmerkelijke 
prestatie hebben geleverd gehuldigd. De huldiging vindt plaats op 8 janu-
ari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Uitgeest. 
Iedereen is dus welkom.

De wethouder hoopt op vele aanmeldingen vanuit de inwoners en sport-
verenigingen en wil op deze manier de sporters in het zonnetje zetten. In-
dien nodig wordt er een selectiecommissie aangewezen.

Mocht u een sporter of een sportteam kennen die een opmerkelijke presta-
tie heeft geleverd, dan verzoeken wij u deze gegevens (met een korte toe-
lichting over de prestatie) vóór 30 november te mailen naar de beleidsme-
dewerker	Sport	via	sebastiaanhuys@debuch.nl.	Als	 tip	wordt	meegeven,	
dat onder een opmerkelijke prestatie ook wordt verstaan een jeugdige ta-
lentvolle sporter die grote vooruitgangen heeft geboekt en bijvoorbeeld 
een oudere sporter die gewonnen heeft met een hengelsportcompetitie of 
al voor de 30e  keer heeft meegedaan aan de Dam tot Damloop.

De Uitgeester sporters van het jaar: 
kent u deze?

 Compact  Compleet  Compleet, 
   € 0,00 eigen risico
Bedrag verzekering  € 116,50 € 116,50 € 116,50
Premie aanvullend pakket €   17,45 €   40,55 €   69,95
Korting Univé €     6,99 €     6,99 €     6,99
Bijdrage gemeente €   10,00 €   20,00 €   45,00
U betaalt per maand € 116,96 € 130,06  € 134,46




