
G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

7 december 2016

Ophaaldata gft-afval
In week 50 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 december 
De Koog: donderdag 15 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 16 december

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
J.W. Menting, 90 jaar

GEBOREN
Collin Putter, zoon van Frank 
en Mariëlle Putter-Schuijt

Hoe steek je veilig vuurwerk af? 
Ieder jaar raken er honderden mensen gewond door vuurwerk. Zij verlie-
zen hierdoor vaak vingers of een oog. Eigenlijk is vuurwerk altijd gevaar-
lijk. Zelfs fopvuurwerk, dat het hele jaar door te koop is. Wil je dus geen 
risico lopen, steek dan geen vuurwerk af. Doe je het toch, let dan op het 
volgende:
•	 Experimenteer	niet	zelf	met	vuurwerk:	maak	vuurwerk	nooit	open!
•	 Steek	vuurwerk	nooit	los	in	jas-	of	broekzakken.
•	 Trek	kleding	aan	die	tegen	een	stootje	of	vonk	kan	(dus	geen	nylon).	
 En ook niet iets met een capuchon.
•	 Lees	de	gebruiksaanwijzing	van	te	voren.	In	het	donker	kun	je	niet	lezen.

Tips voor het afsteken
•	 Zorg	dat	siervuurwerk	altijd	stevig	en	stabiel	staat.	Zet	pijlen	altijd	in	
	 een	fles,	half	gevuld	met	zand.	Sla	voor	grote	vuurpijlen	een	pvc-buis	
 in de grond.
•	 Zet	vuurwerkpotten	altijd	klem	tussen	twee	stenen.
•	 Steek	vuurwerk	aan	met	een	aansteeklont,	sigaret	of	sigaar.	Gebruik	
 nooit lucifers of een aansteker.
•	 Steek	geen	vuurwerk	uit	je	hand	af.
•	 Steek	weigeraars	(vuurwerk	dat	niet	is	afgegaan)	nooit	opnieuw	aan.
•	 Zorg	dat	anderen	minstens	zes	meter	afstand	houden.
•	 Gooi	nooit	vuurwerk	naar	iemand	toe.	Ook	niet	naar	dieren!

Klaar	met	afsteken?	Ruim	het	dan	op.	Laat	geen	vuurwerk	op	straat	liggen.

Bescherm je ogen met een vuurwerkbril 
Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
Vaak	zijn	dat	de	toeschouwers.	Je	kunt	je	ogen	beschermen	met	een	spe-
ciale	vuurwerkbril.	Die	kun	je	rond	de	jaarwisseling	voor	een	paar	euro	
kopen	bij	de	meeste	winkels	waar	ze	vuurwerk	verkopen.

De laatste raadsvergadering van dit jaar begint donderdag 8 december om 
19.00 uur (foto: gemeente Uitgeest). 

Laatste raadsvergadering in 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!).	De	
vergadering wordt voor het eerst live uitgezonden door de lokale om-
roep	OSU.	Op	de	agenda	staan	onder	meer	de	volgende	onderwerpen:
-	Voordracht	benoeming	mw.	A.	de	Vink-Hartog	tot	wethouder 
-	Herinrichting	Centrumgebied 
-	Uitgangspunten	Gebiedsvisie	Stationsomgeving 
-	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

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Gewijzigde 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 vuur-
werk	echter	altijd	verboden.
Nieuw	dit	jaar	is	het	verbod	op	het	afsteken	van	vuurwerk	binnen	100	
meter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan 
vuurwerk	een	grote	bron	van	stress	zijn.	Om	die	reden	heeft	het	college	
besloten	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/ver-
kooppunten	en	opslag	van	brandbare	stoffen.
Bovendien	geldt	het	afsteekverbod	binnen	50	meter	van	de	in-	en	uitgan-
gen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tussen 
de	nummers	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. 

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

Voornemen uitschrijving 
Basisregistratie Personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uitgeest zijn voorne-
mens	om	de	bijhouding	van	adresgegevens	van	de	navolgende	per-
soon	in	de	Basisregistratie	Personen	(BRP)	op	te	schorten	op	grond	van	
artikel	2.22	van	de	Wet	Basisregistratie	Personen	(Wet	BRP).
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar 
hij in de BRP staat geregistreerd:
J.A.	Krijger												geboren		13-11-1956	
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres 
door	te	geven	in	de	(nieuwe)	woongemeente.
Als	wij	binnen	vier	weken	geen	reactie	krijgen	over	de	verblijfplaats	
van	bovengenoemde	persoon	zien	wij	ons	genoodzaakt	om	betrokke-
ne	uit	te	schrijven	uit	de	BRP	als	vertrokken:	Land	Onbekend.	Dit	heeft	
tot	gevolg	dat	betrokkene	dan	niet	meer	als	ingezetene	van	Nederland	
staat	ingeschreven.	Hierdoor	kan	het	recht	op	overheidsvoorzieningen	
die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, 
kinderbijslag,	pensioen	e.d.	komen	te	vervallen.




