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Meedoen in de gemeente Uitgeest!
Veranderingen in werk en zorg
Er gaat in Nederland veel veranderen in de ondersteuning van inwoners op 
het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Ook de gemeente Uitgeest 
krijgt de komende jaren steeds meer verantwoordelijkheden. Taken die eerst 
bij het Rijk lagen, komen nu ook bij de gemeente. Tegelijkertijd komt er min-
der geld. Dat vraagt om verandering.
De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
- de jeugdhulp
- de dagbesteding en begeleiding van mensen met een beperking 
 (wat nu was geregeld binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
- de participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Eigen kracht
We willen ondersteuning geven op een manier die mensen helpt zelf de 
touwtjes over hun leven in handen te houden. De gemeente stimuleert en 
ondersteunt, maar we nemen het niet zomaar van u over. We gaan ervan uit 
dat u de regie hebt en houdt op uw eigen (ondersteunings)behoeften.

Iedereen doet mee
De overgang van taken gaat ook in gemeente Uitgeest een omslag bete-
kenen in de zorg en ondersteuning. De inzet is hierbij dat iedereen moet 
kunnen meedoen en bijdragen binnen onze gemeente. De omslag is  
nodig omdat mensen sterker worden als ze de regie hebben over hun  
eigen leven. Bovendien is de toenemende vraag naar zorg en ondersteu-
ning op de huidige manier niet meer betaalbaar. We willen de hulp voor 
de meest kwetsbaren in gemeente Uitgeest overeind houden. Dat kan  
alleen als we de hulp anders organiseren.

Dichtbij inwoners
De nieuwe taken willen we in samenhang en dichtbij de inwoners uitvoeren. 
Dat gaat straks gebeuren met sociale teams. Deze teams bestaan uit profes-
sionals van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentelijke medewerkers. 
De teams werken zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkheden en het net-
werk van gezinnen. Als professionele hulp nodig is, zorgt het sociaal team 
voor ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen met u en één contact-
persoon, op basis van één ondersteuningsplan voor één huishouden. 

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te  
maken, geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een 
setje foto’s bedragen € 6,-.
Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donderdag-
avond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te ma-
ken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de ba-
lie advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op de 
automaat een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Het moment waarop de peluw met een hoogwerker op zijn plek wordt 
gehesen. 

Nieuwe windpeluw voor 
Dorregeestermolen 
De Dorregeestermolen heeft het afgelopen jaar verschillende herstel-
werkzaamheden ondergaan.  Eén belangrijke klus stond nog te gebeu-
ren: het vervangen van windpeluw of windpeul. Dat is een van de be-
langrijkste balken in een bovenkruier zoals de Dorregeestermolen. Hier-
op rust 80 tot 90% van het gehele wiekenkruis met bovenas en boven-
wiel. Omdat deze balk zich pal aan de voorkant bevindt en door de 360 
graden draaiende kap altijd met ‘de neus’ in weer en wind vertoeft be-
staat een flinke kans op houtrot. Dat was dat bij de Dorregeestermolen 
– voor het eerst in zijn bestaan van meer dan een eeuw – nu ook het ge-
val. Molenmakersbedrijf J.K. Poland uit Broek op Langedijk vervaardigde 
daarom een geheel nieuwe windpeluw. Die werd woensdagmiddag 26 
november met veel geduld en precisie op zijn plek gehesen, onder het 
toeziend oog van onder anderen de Uitgeester wethouder Jan Schouten, 
molenaar Jan Poland en bouwadviseur Wim Baltus.
De in 1896 gebouwde Dorregeestermolen is nu weer geheel op zijn taak 
berekend: het bemalen van de Dorregeesterpolder (zij het met enige 
hulp van een elektrisch gemaal).

Fietswrakken binnenkort vernietigd
Afgelopen 30 september heeft de gemeente Uitgeest fietswrakken en 
fietsen die ‘rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud’ verkeerden 
(zie APV Gemeente Uitgeest) verwijderd uit de omgeving van het NS-sta-
tion. De rijwielen zijn overgebracht naar de gemeentewerf (Molenwerf 
27). Eigenaars kunnen ze daar nog tot 31 december ophalen. Na die da-
tum zullen de fietsen worden vernietigd.

Raadsvergadering op 8 december
Op maandag 8 december is de laatste reguliere raadsvergadering van 
het jaar. Een groot deel van de agendapunten betreft het vaststellen van 
verordeningen. Ook zijn er voorstellen tot vaststellen van de eerste her-
zieningen van het bestemmingsplan ‘Haven- en bedrijventerrein 2011’ 
en van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’.
De complete agenda is te vinden op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raadsinformatiesysteem.

Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 december.
De Koog:  donderdag 11 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 december. 

Op 19 december wordt in heel Uitgeest het plastic afval opge-
haald.
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