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Doeve en Schouten nieuwe raadsleden
De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 
maandagavond 7 december 2015 ingestemd met de toelating 
van twee nieuwe raadsleden.

Serena Doeve gaat voor Uitgeest Lokaal de zetel van haar partijgenote  
Judie Kloosterman innemen, die afgelopen 19 november tot wethouder 
is benoemd. Ex-wethouder Jan Schouten neemt bij de PU-fractie de zetel 
in die vacant kwam omdat raadslid Corine van der Zee op eigen verzoek 
is teruggetreden.  

De nieuwe raadsleden Serena Doeve en Jan Schouten, in de bloemen  
gezet nadat burgemeester Wendy Verkleij hun de eed heeft afgenomen 
(foto: gemeente Uitgeest).

Laat van u horen met Burgernet
De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op 
straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook al veel doen om uw 
leefomgeving prettig en veilig te houden. Met Burgernet is het 
voor de gemeente en de politie nog gemakkelijker om met u sa-
men te werken.

Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de poli-
tiemeldkamer start, na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekst-
bericht per sms.
Als deelnemer van Burgernet kunt u dan helpen bij het zoeken van bij-
voorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het oplossen van een misdrijf. 
En bij een hartstilstand kunt u alvast eerste hulp verlenen.
In een crisissituatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als deelnemer van Bur-
gernet  informatie over wat u het best kunt doen. Daarom is het zo be-
langrijk dat heel veel mensen aan Burgernet gaan deelnemen.
Door uw ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen om uw leefom-
geving veiliger te maken. Dat kan eenvoudig vanuit huis, op straat of 
vanaf uw werkplek. 

Ga voor meer informatie naar de website: www.burgernet.nl.

De avondopenstelling op 24 en 31 december gaat niet door (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Sluiting gemeentehuis 
en -werf met feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december 2015 (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag). Op de donderda-
gen 24 december en 31 december (oudejaarsdag) sluit het gemeente-
huis om 13.30 uur en is er dus ook geen avondopenstelling.  

De gemeentewerf is gesloten op vrijdag 25 december en zaterdag 26 
december 2015 en op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 
2016 is de werf gewoon open.

Nationale Vrijwilligersdag in Uitgeest
Het nieuwe college heeft de Nationale Vrijwilligersdag (maandag 
7 december) een feestelijk tintje gegeven. Bij vijftien organisa-
ties in Uitgeest die dankzij vrijwilligers hun werk kunnen doen 
werd een taart bezorgd.

De traktatie was bedoeld als ‘kers op de week’ die vrijwilligers eerder 
kregen aangeboden van 15 t/m 22 november. Uitgeester vrijwilligers 
konden toen deelnemen aan diverse inspirerende activiteiten, zoals 
workshops, een natuurwandeling en een theatervoorstelling.

Trouwen in Uitgeest kan overal!
Steeds meer bruidsparen hebben behoefte aan een trouwlocatie 
naar eigen keuze. Om die reden hebben burgemeester en wet-
houders van Uitgeest per 1 november 2015 een nieuw Regle-
ment Burgerlijke Stand vastgesteld. De belangrijkste wijziging 
is dat voortaan elke locatie in de gemeente Uitgeest als trouwlo-
catie kan worden aangewezen.

U kunt dus voortaan zelf de locatie kiezen in Uitgeest waar u wilt trou-
wen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Verdere informatie 
en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uitgeest.nl

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
C.J. Klijn, 92 jaar 

UITGESCHREVEN
Maria del Mar Rodriquez Girondo
Adres, woonplaats en land onbekend

Ophaaldata gft-afval
In week 51 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 14 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 16 december.
De Koog:  donderdag 17 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 18 december. 

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




