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Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 11 december; wijk 2, dinsdag 12 december; 
wijk 3, woensdag 13 december; wijk 4, donderdag 14 december; 
wijk 5, vrijdag 15 december.

De uiterste noordpunt van De Koog (foto: gemeente Uitgeest). 

BURGERLIJKE STAND  
GEBOREN: Lily Cate Marit Hoornstra, dochter van A.W. Hoornstra 
en S. de Smit

Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de in-
vesteringen vanuit het  meerjareninvesteringsplan in te zetten 
voor reconstructie van de wijk De Koog. Met de beoogde inte-
grale aanpak van openbaar groen, riolering, verkeer, wegbe-
heer, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden de be-
schikbare gelden zo doelmatig mogelijk besteed waar dit het 
meest noodzakelijk is. 

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dat omvat onder 
meer bouwfasering, logistiek en financiën. Daarnaast wordt bekeken 
hoe belangrijke thema’s als klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress 
en verdroging) en duurzaamheid (energietransitie, duurzaam materiaal-
gebruik en duurzaam veilige inrichting) tot hun recht kunnen komen. 
Ook het betrekken van de inwoners van De Koog krijgt ruime aandacht.

Overige delen Uitgeest
Dat de investeringen de komende jaren worden ingezet voor de re-
constructie van de Koog betekent niet dat er in de rest van Uitgeest 
geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Vanuit de reguliere budgetten 
vindt grootschalig en kleinschalig onderhoud plaats op locaties waar dit 
noodzakelijk is.

Grootschalige herinrichting 
De Koog op komst

‘Maak het ze niet te makkelijk’ luidt de bekende slogan waarin wordt op-
geroepen om inbrekers zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat was ook de 
boodschap waarmee raadsleden en inwoners dinsdagavond 28 november 
een wandeltocht maakten door Uitgeest. De aandacht ging uit naar verlich-
ting van woningen en openbare verlichting, verouderde sloten en hoge be-
planting (die huizen aan het zicht onttrekt). Niet in de laatste plaats naar 
de aanwezigheid van hulpmiddelen die het inbrekers makkelijk maken om 
in een tuin te komen.

De avondwandeling bracht een aantal zaken aan het licht. In sommige ste-
gen is het erg donker. Bewoners wordt aangeraden daar zelf verlichting 
aan een hek of schuur te hangen. In één geval gaat de gemeente kijken of 
het mogelijk is om een extra lantaarnpaal te plaatsen. 

Bewegingssensor
Bij veel woonhuizen is er geen of nauwelijks verlichting aan de buitenzij-
de. Een lamp met een bewegingssensor kan daar een inbraak helpen voor-
komen. Ook binnen ontbreekt ’s avonds soms iedere vorm verlichting. De 
afwezigheid van bewoners valt dan extra op.
Het is altijd verstandig om te voorkomen dat inbrekers in achtertuinen ko-
men. Berg alles wat als opstap kan dienen op. Dus geen kliko’s in de voortuin 
plaatsen, geen ladders op het schuurdak bewaren en de tuinpoort afsluiten. 
Inbrekers kunnen meestal wel binnenkomen als ze dat willen, maar hebben 
een voorkeur voor woningen waar ze niet kunnen worden gezien en waar 
ze snel en makkelijk toegang verschaffen. Zorg dus dat dat niet uw huis is! 
Meer tips om inbraak te voorkomen kunt u vinden op www.maakhetzeniet-
temakkelijk.nl 

Maak het ze niet te makkelijk!

Het Amsterdamse bureau BRO gaat een schetsontwerp maken 
voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie van de voor-
malige Paltrokschool (hoek Wiekenlaan en Plevierstraat). Het 
college laat in opdracht van de gemeenteraad onderzoeken of 
hier vestiging van een IKC mogelijk is. 

Bureau BRO zal onder meer een driedimensionale weergave maken van 
de bebouwing en de omgeving, in twee varianten. Ook van speelterrein, 
parkeren en kiss & ride komt een visualisatie. Bij het ontwerp gaat BRO 
uit van ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’. De opdracht aan het bureau omvat 
verder een onderzoek naar de huidige situatie van verkeer en parkeren 
in de directe omgeving van de Paltroklocatie en de te verwachten situa-
tie. Daarbij worden de eventuele effecten beschreven en aanbevelingen 
gedaan voor maatregelen.
De mogelijke vestigingsplaats van het IKC wordt in het onderzoek ver-
der getoetst op een groot aantal criteria. Daarbij zijn onder meer: scha-
duwwerking en inbreuk op privacy van omwonenden, sociale controle 
en veiligheid, kwaliteit openbare ruimte en groen, ontsluitingsmogelijk-
heden, verzorgingsgebied en afstandsnormering,  milieunormen en af-
standscriteria.

Participatie
Tijdens het onderzoek zal BRO in opdracht van het college met een af-
vaardiging van omwonenden spreken over de belangrijkste voorwaar-
den die zij stellen aan de eventuele vestiging van een IKC op de Paltro-
klocatie. Ook vindt afstemming plaats met het schoolbestuur van Stich-
ting Tabijn, de toekomstige gebruiker van het Integraal Kind Centrum. 
Het is de bedoeling het onderzoeksrapport in januari 2018 gereed te 
hebben voor bespreking in de raadscommissie Grondgebiedzaken.

Wat ging vooraf?
Het besluit om een nieuw IKC te bouwen ter vervanging van drie be-
staande basisscholen werd door de gemeenteraad genomen op 24 sep-
tember 2015. Op 8 december 2016 stelde de raad voor het voorberei-
den van de bouw een krediet beschikbaar van €190.000. De door het 
college op 30 mei 2017 vastgestelde ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’ werd 
op 13 juni 2017 besproken in de commissie Grondgebiedszaken. Het 
college stelde de gemeenteraad als onderdeel van het Beeldkwaliteits-
plan Centrumgebied vervolgens voor om het Integraal Kind Centrum te 
vestigen op het ijsbaanterrein. De raad wijzigde dat voorstel en nam in 
de raadsvergadering van afgelopen 28 september een amendement aan 
waarbij het college opdracht kreeg om een ontwerp te maken voor een 
IKC op de Paltroklocatie en daarbij de ruimtelijke en verkeerstechnische 
gevolgen te onderzoeken.
   

Onderzoek geschiktheid Paltroklocatie 
voor vestiging Integraal Kind Centrum

Op donderdag 11 januari gaat in Uitgeest het project Sporthero van start. 
Sporthero biedt kinderen de kans om in aanraking te komen met veel ver-
schillende sporten en kennis op te doen over een gezonde leefstijl.

Wat is Sporthero?
Sporthero is vooral heel erg leuk! Tijdens dit sportieve project werken 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar met (dreigend) overgewicht aan 
een gezondere leefstijl. De deelnemers en hun ouders worden hierin bij-
gestaan door diëtist Anne Harms, jeugd- en gezinscoach Bibi de Louw, 
kinderfysiotherapeut Karlijn Worp en buurtsportcoach Chantal Thomas.  
 
De Sportheroes sporten één keer per week in een vaste groep onder bege-
leiding van de kinderfysiotherapeut en buurtsportcoach. Naast het spor-
ten is er ook voorlichting over voeding en sociale emotionele onderwer-
pen. Er zal tevens een avond worden georganiseerd waarbij de kinderen 
samen met hun moeder of vader gezond leren koken. Daarnaast hebben 
de deelnemers drie keer in het jaar een individueel gesprek met de diëtis-
te over gezonde voeding en krijgt het gezin coaching van de jeugd- en ge-
zinscoach van de gemeente Uitgeest. 
De eigen bijdrage voor de ouders kost €75,- voor de gehele cursus. Het eerste 
sportmoment is op donderdag 11 januari van 16.30-17.30 uur.
Meer informatie of uw kind aanmelden? Neem contact op met buurtsport-
coach Chantal Thomas, tel. 06-43041145 of email c.thomas@alkmaarsport.nl

Sporthero Uitgeest gaat van start!




