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Ophaaldata restafval
In week 49 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 december 
De Koog: donderdag 8 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 9 december

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
C.J. Hoek, 90 jaar 
J. van Hoogland, echtgenote 
van C. Schenk, 77 jaar 

E.J.J.M. Steenbakkers, echtge-
note van J. de Groot, 59 jaar 
GETROUWD 
M.H.J. Lijesen en M.W. Ooms

Laatste raadsvergadering van 2016
De gemeenteraad van Uitgeest houdt zijn laatste vergadering van 2016 op 
donderdagavond 8 december. De bijeenkomst in de raadzaal is openbaar en 
begint reeds om 19.00 uur (in plaats van 20.00 uur!). Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:
- Herinrichting Centrumgebied 
- Uitgangspunten Gebiedsvisie Stationsomgeving 
- Financiële bijdrage verbinding A8-A9  
- Actualiseren beleidslijn extra woningen op één perceel 
- Vaststellen Najaarsnota 2016 en 3e Begrotingswijziging 2016
Voor de complete agenda: zie het Raadsinformatiesysteem op www.uit-
geest.nl

Een auto van het gemeentelijke wijkbeheer staat zijn accu te laden op een 
van de twee oplaadpunten bij het gemeentehuis. Voor niet-elektrische auto’s 
zijn deze parkeerplaatsen niet bedoeld (foto: gemeente Uitgeest).

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 5 december 2016  de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. Voor meer informatie over de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige in-
formatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling 
Inwoners team Dienstverlening op tel. 0251-361111.

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds de zomer weer een aantal oplaadpunten voor 
elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en bij het NS-sta-
tion. Heel handig voor de vele gebruikers van elektrische auto’s in en om Uit-
geest. 
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op deze plaat-
sen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Regelement ver-
keersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Gewijzigde regels 
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit jaar al-
leen 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 ech-
ter altijd verboden.
Nieuw dit jaar is het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen 100 me-
ter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan vuur-
werk een grote bron van stress zijn. Om die reden heeft het college beslo-
ten om ook daar een vuurwerkverbod in te stellen.
Daarnaast gold het afsteekverbod al binnen 100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/verkoop-
punten en opslag van brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uitgangen 
van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tussen de num-
mers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geesterheem).
Het college heeft tot deze verboden besloten ter voorkoming van gevaar, 
schade of overlast. De politie zal optreden tegen overtredingen.

Wenskerstboom bij gemeentehuis 
Op 16, 17 en 18 december is er evenals vorig jaar een Kerstdorp op het 
plein voor het gemeentehuis. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen daar op 
die dagen een tekening met een kerstwens of een kaartje met een kerst-
wens inleveren, voorzien van naam en telefoonnummer. De gemeente Uit-
geest laat de leukste of origineelste wens in vervulling gaan.
Burgemeester Wendy Verkleij maakt zondag 18 december om circa 16.30 
uur in het Kerstdorp bekend welke wens wordt uitgevoerd en wie hem 
heeft bedacht. 

Bij Geesterheem en het  tegenovergelegen De Slimp is het afsteken van 
vuurwerk verboden (foto: gemeente Uitgeest).

Lichtmastnummers
De gemeente krijgt met enige regelmaat meldingen over lichtmasten die 
niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeente gericht de openba-
re verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen van de storing is het 
echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in de melding aangege-
ven wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Afvalcontainer stuk?
De procedure voor het verwisselen van uw afvalcontainer is gewijzigd. Is 
uw afvalcontainer stuk? U kunt lege, kapotte afvalcontainers zelf om ko-
men wisselen tijdens de openingstijden van de gemeentewerf. 
 
Staat uw container er na het legen niet meer? Kijkt u dan even rond in de 
buurt, soms worden containers even verderop teruggevonden. Indien de 
container dan nog niet terecht is vult u het digitale formulier in. U kunt 
met het ingevulde en verzonden formulier naar de gemeentewerf om een 
andere container op te halen. Het formulier is te vinden op de homepage 
van www.uitgeest.nl, links onderin bij ‘Overzicht formulieren’, of bij het 
product ‘Afvalcontainers’.  
 
Bent u fysiek niet in staat om de container op te komen halen dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente. Eenmaal per twee weken worden de 
containers dan thuis bezorgd. Geeft u daarbij aan of het gaat om een gft-
container of een container voor restafval.




