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Ophaaldata restafval
In week 51 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 21 december 
De Koog: donderdag 22 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 23 december
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
23 december.

BURGERLIJKE STAND
Doris Snijder, dochter van I. 
Snijder en J. Snijder-Hollenberg

OVERLEDEN 
H.N. Berkum, 93 jaar

Wethouder Tromp bij start 
platform gehandicaptensport
Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook 
erg leuk om te doen. Een handicap hoeft zeker geen belemmering te zijn 
om te sporten of te bewegen. Fonds Gehandicaptensport wil door middel 
van de website en de app ‘Uniek Sporten’ ervoor zorgen dat nog meer 
mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Re-
gio Alkmaar sluit zich als eerste regio in de kop van Noord-Holland aan 
bij dit unieke platform. Maandag 12 december was wethouder Antoine 
Tromp aanwezig bij de ‘lancering’ van de website www.unieksporten.nl 
tijdens een aangepaste sportdag in sportcomplex De Meent in Alkmaar. 
 
Al gedurende meerdere jaren investeren Alkmaar, Heerhugowaard, Lan-
gedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in een regionaal samenwer-
kingsverband voor wat betreft het aangepast sporten. Vanuit de overheid 
worden de regionale samenwerkingsregio’s gestimuleerd zich aan te slui-
ten bij het platform ‘Uniek Sporten’. Dat presenteert zich in een website en 
een app die het beschikbare aanbod voor de doelgroep ‘aangepast spor-
ten’ helder en overzichtelijk in beeld brengen. Het regionale aanbod is 
voor dat doel opnieuw geïnventariseerd en in de database overgezet. 
 
Bij de lancering in sportcomplex De Meent hielden docenten en studen-
ten van de opleiding Sport & Bewegen van het Alkmaarse Horizon Col-
lege een sportief uitje voor meer dan 50 cliënten van Stichting De Waer-
den. Zo konden de cliënten schaatsen, zaalsporten beoefenen en trampo-
linespringen.

Ook de gegevens van strooiwagens worden gebruikt voor de nieuwe website.

Strooit.nu voor actuele 
gladheidsinformatie
Weten of er al gestrooid is, waar de strooiers nu aan het werk zijn en of er 
op een van de Noord-Hollandse provinciale wegen nog winterse neerslag 
ligt is vanaf vandaag te vinden op de website www.strooit.nu. Deze web-
site geeft actuele gladheidsinformatie over de provinciale wegen in Noord-
Holland. Weggebruikers kunnen bovendien via de website zelf gladheid 
melden.
De provincie Noord-Holland verzamelt de noodzakelijke gegevens voor ac-
tuele gladheidsinformatie al langer. Dat gebeurt op 31 stations verspreid 
over de hele provincie. Daar meten de sensoren van het gladheidmeldsy-
steem onder meer de temperatuur, vochtigheid van lucht en wegdek en 
eventuele neerslag. Ook gegevens van de strooiwagens worden verza-
meld: hoeveel zout of pekel er aan boord is, hoeveel er wordt gestrooid, in 
welk tempo de strooier rijdt en hoeveel kilometer er waar is gereden. De 
website is vergelijkbaar met buienradar.nl.

Zelf gladheid melden 
Gedeputeerde Elisabeth Post is blij met strooit.nu: ‘Wij doen er alles aan om 
de wegen ook in de winter zo veilig mogelijk te houden. Niet alleen voor 
onze inwoners, maar voor alle weggebruikers. Deze website maakt het nu 
ook mogelijk om te zien waar en hoe wij dat doen. Op strooit.nu kunnen 
mensen ook zelf aangeven waar het glad is. Dat lijken mij waardevolle toe-
voegingen.’ Zoals gebruikelijk stuurt de provincie bij gladheid ook berich-
ten via @ProvincieNH op Twitter.
De website strooit.nu is een initiatief van de provincie Noord-Holland. De 
provincie is eigenaar van het platform waarop de gegevens worden ver-
zameld. De verwachting is dat andere overheden op dit initiatief aanha-
ken. Een website van Rijkswaterstaat voor de rijkswegen is er al langer. Nu 
is vergelijkbare informatie ook beschikbaar voor de provinciale wegen in 
Noord-Holland.

Anke de Vink nieuwe wethouder
Mw. A. de Vink-Hartog is in de raadsvergadering van 8 december 2016 
benoemd tot wethouder, namens de VVD. Afgelopen zomer was er een 
vacature ontstaan na het vertrek van wethouder Karel Mens. 

Afgelopen juni werd Anke de Vink lid van de raadscommissie Samenle-
vingszaken. Die functie legt zij nu weer neer. Het vernieuwde college 
stelt binnenkort de portefeuilleverdeling vast.

Anke de Vink bij het afnemen van de eed als wethouder (foto: gemeente Uitgeest). Doet een lichtmast het niet?
Tijdens de kortste dagen van het jaar, krijgt de gemeente met enige re-
gelmaat meldingen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding 
kan de gemeente gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kun-
nen afhandelen van de storing is het echter noodzakelijk dat er een licht-
mastnummer in de melding aangegeven wordt. Zie daarvoor meestal aan 
de voorzijde van de mast (drie cijfers, zwart op geel, ongeveer op twee 
meter hoogte). Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 9 januari 2017, van 19.00 tot 
21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de receptie vindt 
ook een huldiging plaats van de beste Uitgeester sporters van het 
sportjaar 2016. 




