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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!
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Jeugdhulp komt dichterbij 
De Jeugdhulp valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. U als inwoner mag daar eigenlijk niets van merken. Of toch wel: 
als het goed is, gaat u er vanaf 2015 op vooruit als het gaat om jeugd-
hulp. Nu nog beslist de ene keer de rijksoverheid, de andere keer de pro-
vincie en weer een andere keer de gemeente over hulp en ondersteuning 
voor jeugdige inwoners. Straks is de gemeente verantwoordelijk voor al-
le zorg en dan moet het een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zon-
der de bureaucratie waar gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen. Het 
is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. Hebt u 
geestelijke gezondheidszorg nodig voor uw kind, dan gaat dat (nu nog) 
via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld via de AWBZ. 
En hebt u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, dan moet u 
weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt gefinancierd. Is er 
een gezinsvoogd of heeft uw kind de wet overtreden, dan hebt u ook nog 
te maken met justitie. Bureaucratie waarin u gemakkelijk verdwaalt als ou-
der die zich zorgen maakt en vooral het beste wil voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in onze regio zijn het erover eens: inwoners moeten straks 
vooral merken dat ze sneller en beter geholpen worden. ‘Het feit dat wij 
straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is wat 
we willen,’ vertelt Antoine Tromp, wethouder Jeugdhulp, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet: ‘Tegelijkertijd moeten we behoorlijk bezuinigen en gaan 
we dus anders werken. Om te beginnen gaan we meer kijken naar wat 
mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen problemen ook het liefst 
zelf oplossen. Vervolgens is er nog een wereld te winnen door het vroeg-
tijdig onderkennen van problemen. Maar waar professionele zorg nodig 
is, moet die er wel zijn. Voor zowel het signaleren en het oplossen van 
problemen moeten we meer verbanden leggen met de sociale omgeving 
van kinderen zoals bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en sportvereni-
gingen. Zo kan er vanuit het sociaal team adequate ondersteuning gebo-
den gaan worden aan kinderen en hun verzorgers.’

Gezin als geheel
‘Uitgangspunt wordt dat we kijken naar wat het gezin als geheel nodig 
heeft. In onze regio wordt al gewerkt met de methodiek ‘‘Eén gezin, één 
plan, één regisseur”, waarbij alle hulpverleners rond een gezin samen-
werken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar gaan we nu 
op voortborduren. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) die de af-
gelopen jaren in elke gemeente zijn opgezet, bieden een mooie basis om 
op voort te bouwen. Net als straks de Sociale Teams. We gaan gewoon 
aan de slag en waar nodig passen we het aan.’

Ophaaldata gft-afval
In week 51 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 15 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 17 december.
De Koog: donderdag 18 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 19 december. 

Burgerlijke stand
GEBOREN: Kas Hubert, zoon van M.L. Hubert en L. van Dam
ONDERTROUW: E.H.M. Zeeman en M.W. Nederlof
OVERLEDEN: M.C. Baltus, 66 jaar

Eén gezin, één plan, één regisseur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
en afscheid burgemeester Van Eijk
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Die 
heeft dit jaar een bijzonder karakter omdat tegelijk afscheid wordt 
genomen van burgemeester Theo van Eijk. De dubbele receptie vindt 
plaats op maandagavond 5 januari 2015, van 19.30 tot 21.30 uur in 
de hal van het gemeentehuis. 

Vuurwerk afsteken? 
Houdt rekening met de regels!
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit jaar al-
leen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Op een aan-
tal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van vuurwerk echter al-
tijd verboden. Dit afsteekverbod geldt binnen 100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/verkoop-
punten, opslag van brandbare stoffen. Bovendien geldt het afsteekverbod 
binnen 50 meter van de in- en uitgangen van alle tunnels, het hertenkamp, 
de Dokter Brugmanstraat tussen de nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en num-
mer 15 (Geesterheem). Het college heeft tot deze verboden besloten ter 
voorkoming van gevaar, schade of overlast. De politie zal optreden tegen 
overtredingen. Wie wordt bekeurd betaalt een boete van  minimaal € 100,-. 
Jeugdigen worden doorverwezen naar bureau Halt voor een taakstraf. 

Informatiekrant over veranderingen in de zorg
Deze week ontvangen ruim 65.000 huishoudens in Uitgeest en de regio 
Alkmaar een informatiekrant over de veranderingen in zorg, ondersteu-
ning, werk en inkomen. De krant is een initiatief van de samenwerkende ge-
meenten in de regio om inwoners antwoord te geven op veelvoorkomende 
vragen en voorbeelden en ideeën te geven over het omgaan met verande-
ringen. Uitgeesters die geen krant hebben ontvangen kunnen deze online 
bekijken op de site: www.datisheelnormaal.nl/infokrant of een exemplaar 
ophalen van de leestafel in het gemeentehuis. De informatiekrant maakt on-
derdeel uit van de campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente’.

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepsschriften houdt een openbare hoorzit-
ting op maandagavond 15 december 2014 in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staat behandeling van een bezwaarschrift tegen het 
besluit vergunning te verlenen voor het exploiteren van een terras aan de 
Middelweg tegenover Live Café De Balken. De zitting begint om 19.30 uur.

Openingstijden Gemeentewerf 
De gemeentewerf aan de Molenwerf 27 heeft in de kerstperiode aangepaste 
openingstijden. De werf is van maandag 22 december tot en met woensdag 
24 december 2014 geopend van 10.00 uur tot 15.30 uur. Van donderdag 25 
december t/m zaterdag 27 december is de werf gesloten. 
Van maandag 29 december tot en met woensdag 31december is de werf 
open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Op donderdag  1 en vrijdag 2 januari 
2015 is de werf gesloten, maar op zaterdag 3 januari 2015 kunnen inwoners 
van Uitgeest er weer terecht van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Nieuwe verlichting Kleistunnel
Vanaf 10 december 09.00 uur worden werkzaamheden aan de verlichting 
in de Kleistunnel uitgevoerd. De huidige verlichting voldoet niet meer aan 
de eisen en wordt vervangen door LED-verlichting. De werkzaamheden zul-
len naar verwachting drie dagen duren en worden niet in de spitsuren uit-
gevoerd. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars. De gemeente 
vraagt om begrip voor eventueel oponthoud.




