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Portefeuilleverdeling nieuw college
Met het aantreden van drie nieuwe wethouders heeft het col-
lege opnieuw de portefeuilleverdeling geregeld en vastgesteld. 
Daarbij zijn ook enkele nieuwe portefeuilles samengesteld. Hier-
onder de hoofdlijnen. Voor een volledig overzicht: zie www.uit-
geest.nl.

-  Burgemeester Wendy Verkleij: Algemene en Bestuurlijke Zaken, Inte-
grale Veiligheid, Politie en Openbare Orde, Brandweer, Aantakking A8-
A9, Opstelplaats treinen/programma hoogfrequent spoor.

-  Wethouder Antoine Tromp: Drie decentralisaties, Onderwijs, Jongeren- 
en ouderenbeleid, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Beleidsvisie wo-
nen, zorg en welzijn, Vrijwilligers (sociaal domein).

-  Wethouder Karel Mens: Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed, 
Verkeer en vervoer, Openbare werken en infrastructuur, Groenvoorzie-
ning/Buitendienst,   Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.

-  Wethouder Judie Kloosterman: Sport, Recreatie en Toerisme (RAUM), 
Overleg Schiphol, Kunst en Cultuur, Volkshuisvesting, Subsidiebeleid, 
Burgerparticipatie, Vrijwilligers (algemeen), Communicatie.

-  Wethouder Jack Zwarthoed: Financiën (inclusief belastingen, control-
ling en verzekeringen), Facilitaire zaken en ICT, Grondbedrijf, gron-
daankoop en -verkoop. 

Opvang zwerfdieren goed geregeld
De wethouders dierenwelzijn van de gemeenten  Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, burgemeester Wendy Verkleij van de ge-
meente Uitgeest en de Dierenbescherming hebben op 30 novem-
ber 2015 in het dierenopvangcentrum Kerbert Dierentehuis te 
IJmuiden een dienstverleningsovereenkomst ondertekend. Die 
gaat over wettelijke taken op het gebied van de opvang van zwerf-
dieren. Deze worden door de Dierenbescherming uitgevoerd.

Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang en het vervoer van 
zwerfdieren. Het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum - bei-
de gevestigd in IJmuiden -  doen het feitelijke opvangwerk van zwerf-
dieren in de Regio IJmond. Regionale afstemming over aard en omvang 
van de taken, opvangtermijnen en hoogte van vergoedingen was al lan-
ger een wens. 

Voor de Dierenbescherming geldt dat zij nu een kostendekkende ver-
goeding gaan ontvangen en uniforme afspraken met de vier gemeenten 
hebben. In de overeenkomst staan afspraken over de uitvoer van het op-
vangwerk en over de kosten van deze wettelijke taken. 
Sanne Abbas-Geurtjens, beleidsmedewerker dierenwelzijn bij de Dieren-
bescherming regio Noord-Holland Noord: ‘De Dierenbescherming is erg 
blij met de overeenkomst. Deze geeft nu zekerheid over de vergoeding, 
de invulling van de taken en continuïteit van de samenwerking. Hierdoor 
zijn we nog beter in staat om ons in te zetten voor de zwerfdieren in de 
regio. We kijken uit naar een lange en diervriendelijke samenwerking.’

Minder intercity’s in Uitgeest
Op zondag 13 december gaat de nieuwe dienstregeling van de Neder-
landse Spoorwegen (NS) in. Voor treinreizigers op het traject Alkmaar-
Haarlem zijn er veel veranderingen. Alleen in de ochtendspits van Alk-
maar naar Haarlem en in de avondspits van Haarlem naar Alkmaar rijden 
twee intercity’s per uur. Deze stoppen alleen in Beverwijk en niet meer 
op de tussengelegen stations Uitgeest, Castricum en Heiloo. Reist u van-
uit Uitgeest naar Haarlem of naar Alkmaar, dan reist u twee keer per uur 
met een Sprinter.

Wilt u meer weten? Kijk op www.ns.nl en plan uw reis voor vertrek.

Wil Spaanderman Jan Schouten

Afscheidsreceptie wethouders
Woensdag 9 december vindt in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest 
van 17.00 tot 18.30 uur de afscheidsreceptie plaats van de voormalige 
wethouders Jan Schouten en Wil Spaanderman. Inwoners, ondernemers 
en bestuurders van instellingen en verenigingen zijn daarvoor van harte 
uitgenodigd.

Raadsvergadering 7 december
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op maandagavond 
7 december 2015. Deze  vergadering wordt gehouden in de raadzaal 
van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat on-
der meer de toelating van twee nieuwe raadsleden. De agenda is te be-
kijken via de homepage van de website www.uitgeest.nl, Raadsinfor-
matiesysteem.  

‘Was op Maat’: 
samen voor schoon water
Sinds 1 juni van dit jaar komt er in Noord-Holland zacht water 
uit de kraan. Noord-Hollandse consumenten hebben nu minder 
wasmiddel nodig om hun was schoon te krijgen. Dat is gunstig 
voor portemonnee én milieu. Als iedereen meedoet hoeft het 
hoogheemraadschap namelijk minder wasmiddelresten uit het 
afvalwater te halen. Dat bespaart energie en zorgt voor minder 
slib. Bovendien verbetert ook de kwaliteit van het oppervlakte-
water.

Bewust doseren
De hoeveelheid kalk en magnesium bepaalt de hardheid van kraanwater. 
Hoe zachter het water, hoe minder kalkaanslag in huishoudelijke  
apparaten. Daarnaast verbetert zacht water de werking van zeep.  
Noord-Hollandse consumenten kunnen per wasbeurt tot 20% minder 
wasmiddel gebruiken voor een even schone was. Kijk voor de juiste  
dosering op de verpakking van het wasmiddel! 

Als alle Noord-Hollandse huishoudens hun wasmiddel op maat doseren, 
verdwijnt er jaarlijks minimaal twee miljoen kilo minder wasmiddel in 
het rioolwater.

Voor meer informatie: www.wasmaatje.nl

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J. Meyer, 81 jaar
W.H. Hegener, 80 jaar
G.M. Heijne, 44 jaar 

Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 7 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 9 december.
De Koog:  donderdag 10 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 11 december. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op dinsdag 
22 december.




