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Afscheidsreceptie wethouders
 
Woensdag 9 december vindt in de hal van het gemeentehuis van Uit-
geest van 17.00 tot 18.30 uur de afscheidsreceptie plaats van de voor-
malige wethouders Jan Schouten en Wil Spaanderman. Inwoners, on-
dernemers en bestuurders van instellingen en verenigingen zijn daar-
voor van harte uitgenodigd.

NL-Alert: direct informatie 
bij een noodsituatie
Op maandag 7 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-
Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kunnen 
ook inwoners van Uitgeest nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om 
NL-Alert te ontvangen. Omdat dit een controlebericht is, hoeft u niets 
te doen. Dat is ook duidelijk aangegeven in het bericht. Heeft u uw mo-
biel nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl.

Zeven redenen om nu NL-Alert in te stellen op uw mobiel:
1. NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-
Alert wordt u door een tekstbericht op uw mobiel direct geïnformeerd 
over een (dreigende) noodsituatie. Wel zo makkelijk want de meeste 
mensen hebben altijd een mobiel bij zich.
2. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situ-
aties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. 
Met NL-Alert wordt u gewaarschuwd én geïnformeerd over wat er aan 
de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
3. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berich-
ten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
4. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezon-
den in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en te-
lefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.
5. Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op sommige 
toestellen, zoals de iPhone, moet u dit nog zelf doen. U kunt dit een-
voudig nagaan op www.nl-alert.nl.
6. Alleen als u in de directe omgeving van de noodsituatie bent, ont-
vangt u een NL-Alert. De aanwijzingen over wat u het best kunt doen 
voor uw veiligheid zijn zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld in welke 
richting u het gebied moet verlaten.
7. Twee keer per jaar zendt de overheid een NL-Alert controlebericht 
uit. Wanneer u het controlebericht ontvangt, bent u er zeker van dat uw 
mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. 

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit 
jaar alleen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 
uur. Op een aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken 
van vuurwerk echter altijd verboden. 

Dit afsteekverbod geldt binnen 100 meter van: rieten daken, mo-
lens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/ver-
kooppunten, opslag van brandbare stoffen. 

Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uit-
gangen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat 
tussen de nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geester-
heem). 

Het college heeft tot deze verboden besloten ter voorkoming van 
gevaar, schade of overlast.
De politie zal optreden tegen overtredingen. Wie wordt bekeurd be-
taalt een boete van minimaal € 100,-. Jeugdigen worden doorverwe-
zen naar bureau Halt voor een taakstraf.

Burgerlijke stand
HUWELIJK
B. Sander en I.D. Vogel 

Ophaaldata gft-afval
In week 49 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 december.
De Koog: donderdag 3 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 december. 

College en raad Uitgeest 
(deels) vernieuwd
De gemeente Uitgeest heeft drie nieuwe wethouders. J.M. 
(Judie) Kloosterman (Uitgeest Lokaal), J.M. (Jack) Zwarthoed 
(CDA) en C.F.J. (Karel) Mens (VVD) zijn donderdagavond 19 
november 2015 tijdens een extra raadsvergadering beëdigd.

In dezelfde bijeenkomst vond de beëdiging plaats van twee nieuwe raads-
leden. W.J.M. (Wim) Rodenburg neemt de opengevallen zetel in van Jack 
Zwarthoed en M. (Mike) Zuurbier neemt de plaats in van Karel Mens. De be-
noeming van Serena Doeve (Uitgeest Lokaal) wordt verwacht in de openba-
re raadsvergadering van maandag 7 december.
Wethouder Antoine Tromp (D66) blijft in functie. Bij het CDA wordt Anne-
miek van de Vliet fractievoorzitter en bij de VVD gaat Kees Schouten die 
functie vervullen. 

Het nieuwe college van Uitgeest met van links af Karel Mens, Judie Kloos-
terman, Jack Zwarthoed, burgemeester Wendy Verkleij en Antoine Tromp 
(foto: gemeente Uitgeest)

De kersverse raadsleden Wim Rodenburg en Mike Zuurbier na hun beëdi-
ging met burgemeester Wendy Verkleij (foto: gemeente Uitgeest).
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