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Ophalen gft-afval
In week 49 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaaldagen 
zijn als volgt:
wijk 1, maandag 4 december; wijk 2, dinsdag 5 december; 
wijk 3, woensdag 6 december; wijk 4, donderdag 7 december; 
wijk 5, vrijdag 8 december.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender via 
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval).

Betrokken inwoners bij de werksessie Stationsgebied afgelopen zaterdag in Dorpshuis 
de Zwaan (foto: gemeente Uitgeest). 

Op 11 december 2017 vindt een eerste bewonersavond plaats voor de direct 
omwonenden van de Uitgeesterweg. De uitkomsten daarvan leveren een bij-
drage aan het ontwerp voor de Uitgeesterweg als ‘fietsstraat’. Voor de inrich-
ting daarvan wordt een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 
De avond begint om 19.15 uur.
Naar aanleiding van recent contact met omwonenden zijn onlangs al berm-
schildjes geplaatst op de Uitgeesterweg. Die moeten leiden tot een beperking 
van de rijsnelheid en voorkomen dat de berm stuk wordt gereden. Verder is 
een verbod voor vrachtverkeer op komst. De verbodsborden worden naar 
verwachting half januari 2018 geplaatst, na afloop van de bezwaartermijn.

Uitgeesterweg wordt fietsstraat

Zaterdagmorgen  25 november vond in Dorpshuis de Zwaan een 
werksessie plaats over het Stationsgebied. De sessie werd ge-
organiseerd door de gemeente Uitgeest en adviesbureau Arca-
dis. Wethouder Anke de Vink-Hartog verrichtte de opening en de 
afsluiting.  Zo’n dertig inwoners namen actief deel aan het pro-
gramma waarbij ook veel raadsleden aanwezig waren.

De inwoners – veelal woonachtig in de omgeving van het station – toon-
den zich zeer betrokken bij het ontwikkelen van een visie op het Sta-
tionsgebied. Hun inbreng is binnenkort terug te lezen op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad ‘Stationsgebied’ en 
wordt als input meegenomen in de totstandkoming van de visie die de 
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden krijgt. Aan de hand van die 
visie kan de gemeente het gesprek voeren met het ministerie van IenW, 
ProRail en NS, die plannen ontwikkelen om het station van Uitgeest 
klaar te maken voor het ‘spoorboekloos rijden’. Daarvoor zijn een ande-
re indeling van de sporen en ontsluiting van de perrons noodzakelijk. 
De aanpassing van de perrons zorgt voor een toename van overstapbe-
wegingen en de verwachte toename van het aantal reizigers vraagt om 
duurzame oplossingen voor het parkeren van auto’s en fietsen. Behalve 
over deze onderwerpen werd tijdens de sessies ook gesproken over de 
gewenste kwaliteit van de verbinding tussen het Oude Dorp en de Kleis, 
zoals die nu wordt gevormd door de Zientunnel.

Geanimeerde werksessie Stationsgebied

Motorvoertuigen, bromfietsers, fietsers en voetgangers krijgen van 6 op 7 en 
7 op 8 december te maken met een beperkte toegankelijkheid van de Kleis-
tunnel. Tussen 20.00 uur ’s avonds en 04.00uur ’s nachts worden reinigings-
werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit werk in de nacht 
van 7 op 8 december afgerond
. 
Tijdens de werkzaamheden worden  de rijbanen om en om afgesloten. Auto’s 
en motoren worden door verkeersregelaars telkens door één tunnelbuis ge-
leid. Voor bromfietsen, fietsers en voetgangers geldt tijdens de werkzaamhe-
den een omleiding door de Zientunnel. 
De tunnel krijgt een uitgebreide wasbeurt. De plafonds en wanden worden 
schoongespoten en ontdaan van graffiti, verlichtingsarmaturen worden ge-
reinigd en gecontroleerd, kolken en goten met zandvangers worden geleegd 
en de tegelwanden – ook boven het fietspad – worden gewassen. Ten slotte 
worden ook de pompkelders gereinigd.

Kleistunnel twee nachten 
beperkt toegankelijk

Op 13 december 2017 is in het gemeentehuis van Uitgeest een bewoners-
avond voor de direct omwonenden van park De Koog. Bewoners krijgen 
hier informatie over de plannen om de grondwateroverlast terug te drin-
gen en kunnen wensen en ideeën aandragen voor de herinrichting van het 
park en directe omgeving. De avond begint om 19.30 uur.
Er is voor gekozen om eerst het gedeelte rondom het park, de Koper-
wiekstraat en de Paltrokstraat aan te pakken. Hier is de overlast en daar-
mee de urgentie het grootst. Bovendien is de riolering hier aan vervanging 
toe. De planning is erop gericht om de werkzaamheden eind van dit jaar 
nog aan te besteden. Afhankelijk van de winterperiode kan dan in februari 
of maart 2018 worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wateroverlast kruipruimten
In park De Koog ondervinden wandelaars en spelende kinderen al enige 
tijd hinder van de drassigheid. Omwonenden hebben te maken met water-
overlast in de kruipruimten. In het najaar van 2015 heeft de gemeente Uit-
geest tien peilbuizen in de omgeving geplaatst en sindsdien tweemaal per 
maand de grondwaterstand bijgehouden. De metingen hebben bevestigd 
dat er sprake is van grondwateroverlast.
Om tot een duurzame oplossing en doelmatige oplossing te komen is een 
ontwerp gemaakt voor de drainage van het park. Tegelijk is ook gekeken 
naar de aanpak van het groen, de riolering, spelmogelijkheden en het weg-
beheer. Doel van deze integrale aanpak is de beschikbare middelen zo ef-
ficiënt mogelijk in te zetten voor een toekomstbestendige, klimaatadaptie-
ve en duurzame inrichting van het park. Een dergelijke aanpak vraagt veel 
tijd, vooral ook omdat de gemeente de direct omwonenden nauw wil be-
trekken bij de planvorming.  

Grondwateroverlast park De Koog 
wordt aangepakt

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Alge-
mene wet bestuursrecht gaat de gemeente Uitgeest een auto zonder ken-
tekenplaten van het merk Volkswagen, type Golf verwijderen van een par-
keervak bij de Molenwerf 58 te Uitgeest. Dat staat te gebeuren op 20 de-
cember 2017. De auto staat geparkeerd in strijd met de Parkeerexcessen-
verordening. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot en met 19 de-
cember 2017 om de auto zelf te verwijderen. 
De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden 
verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 we-
ken opgeslagen bij Garagebedrijf Takel- en Bergingsdienst van der Eng te 
Heemskerk. Daarna wordt tot vernietiging van het voertuig overgegaan. De 
rechthebbende kan contact opnemen met de behandelend ambtenaar, me-
vrouw M. van der Linden, via tel. 14 
0251. De rechthebbende kan de auto, 
na het voldoen van de gemaakte kos-
ten, meenemen. Op grond van het be-
paalde in de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen 
dit besluit binnen zes weken na de dag 
van de publicatie van dit bericht, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college. 
Mocht blijken dat de te maken kos-
ten hoger liggen dan de eventuele op-
brengst van de auto, dan is de gemeen-
te bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Algeme-
ne wet bestuursrecht, de auto te laten 
vernietigen of de auto om niet aan een 
derde in eigendom over te dragen. 

Verzoek verwijderen auto, 
Molenwerf 58, Uitgeest 

Deze auto wordt op 20 december ver-
wijderd van de Molenwerf  (foto: ge-
meente Uitgeest).




