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Ophalen gft-afval
In week 51 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt: wijk 1, maandag 18 december; 
wijk 2, dinsdag 19 december; wijk 3, woensdag 20 december; 
wijk 4, donderdag 21 december; wijk 5, vrijdag 22 december. 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender via 
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Drie van de vijf gehuldigde vrijwilligers Van links af: Dennis Krom, wethouder Judie 
Kloosterman, Bep Meester en Rob Bottelier (foto: gemeente Uitgeest).

BURGERLIJKE STAND 

NATURALISATIE 
Sinds 7 december 2017 zijn mw. H. 
Jangir en haar vier kinderen (oor-
spronkelijk uit Irak), F. Rumenova 
Maksimova (oorspronkelijk uit Bul-

garije) en L. Lima Teles (oorspron-
kelijk uit Brazilië) officieel Nederlan-
ders. Na ondertekening van de Ver-
klaring van Verbondenheid verras-
te burgemeester Wendy Verkleij hen 
met een boeket bloemen (foto: ge-
meente Uitgeest).

GEBOREN 
Hanna Rodenburg, dochter van 
J.W.M. Rodenburg en J.W.M. Pepping

OVERLEDEN 
J. Koster, w/v Selvius, 93  jaar 
W.A.A. Bijvoet, 35 jaar

Wethouder Judie Kloosterman heeft donderdagmiddag 7 decem-
ber 2017 ter gelegenheid van Nationale Vrijwilligersdag een vijf-
tal Uitgeester vrijwilligers tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in de raadzaal in het zonnetje gezet.

Na een oproep afgelopen oktober in de huis-aan-huisbladen kwamen 
Bep Meester-Brantjes, Linda van Eerden, Rob Bottelier, Dennis Krom en 
Dick Adrichem bij de gemeente naar voren als vrijwilligers met bijzon-
dere prestaties in het afgelopen jaar.
Linda van Eerden, Rob Bottelier en Dick Adrichem werden voorgedra-
gen vanwege hun jarenlange inspanningen voor het voortbestaan van 
zwembad De Zien, Bep Meester-Brantjes vanwege haar onvermoeiba-
re inzet voor het project Meet en Eat Uitgeest en Dennis Krom voor zijn 
niet aflatende inzet van kennis en kunde bij de renovatieprojecten van 
de MHCU en FC Uitgeest.
Wethouder Kloosterman en twee tipgevers achter de voordrachten (Ma-
rian Rodenburg-Tiebie en Yvonne Hoogeland) zwaaiden tijdens de bij-
eenkomst in de raadzaal Bep Meester, Rob Bottelier en Dennis Krom, in 
hun toespraakjes alle lof toe. De drie kregen vervolgens in aanwezig-
heid van hun partners, kinderen en vrienden naast een feestboeket een 
blijvende herinnering in de vorm van een vergulde opgestoken duim. 
Ook over Linda van Eerden en Dick Adrichem – die vanwege werkzaam-
heden niet aanwezig konden zijn – werd de loftrompet gestoken. Zij 
krijgen hun huldeblijk nog bij een latere gelegenheid.

Wethouder zet Uitgeester 
vrijwilligers in het zonnetje

Op 8 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie, die om 19.00 uur start, 
gaan de wethouders Anke de Vink-Hartog en Judie Kloosterman de sporter 
en het sportteam van Uitgeest van het jaar 2017 bekendmaken. Alle Uit-
geesters zijn hierbij uiteraard van harte welkom!
Wij roepen u op om uw voorkeursstem aan te geven. De gemeente en de 
Omroep Stichting Uitgeest zijn de samenwerking aangegaan inzake de or-
ganisatie van dit evenement. U kunt dan ook stemmen op de website van 
Omroep Stichting Uitgeest via www.osuradio.nl. 
Stemmen kan tot 31 december 2017. Het stemresultaat telt voor 50% mee. 
Vervolgens buigt de sportjury, bestaande uit wethouder Anke de Vink-
Hartog, wethouder Judie Kloosterman, OSU-Sportpresentator Rob Offer-
haus en beleidsmedewerker Sport Sebastiaan Huys, zich over de presta-
ties van de genomineerden. De mening van de sportjury telt ook voor 50% 
mee.
Het wordt een spannende happening op 8 januari waarbij u de sporters 
kunt toejuichen. De huldiging wordt live uitgezonden via het radiokanaal 
van OSU.

Stem op de sporter en 
het sportteam van het Jaar!

In Uitgeest kunnen inwoners voortaan nog makkelijker hun af-
val scheiden met de Afvalwijzer. De Afvalwijzer is een app en 
website waarop alle informatie over afval in Uitgeest te vinden 
is. Zo is er voor ieder adres in Uitgeest een persoonlijke afval-
kalender en is makkelijk en snel te vinden hoe afval het beste 
gescheiden kan worden. Een herinneringsbericht op de smartp-
hone maakt gelijk duidelijk welke rolemmer of zak er naar bui-
ten moet.

Alle informatie over afval op één plek
De Afvalwijzer is een gratis app en website (mijnafvalwijzer.nl) waar 
alle informatie over afval in Uitgeest te vinden is. Naast de afvalkalen-
der staat er onder andere informatie over: 
• de openingstijden van het afvalbrengstation 
• wat er moet gebeuren bij een kapotte rolemmer
• brenglocaties in de gemeente
• het scheiden van afval: wat hoort waar 

Ook kunnen inwoners via mijnafvalwijzer.nl een persoonlijke afvalka-
lender uitprinten op postcode en huisnummer. Mocht dit niet lukken, 
dan kan men bij de informatiebalie in het gemeentehuis om een geprint 
exemplaar vragen. (Wie niet in staat is om naar het gemeentehuis te ko-
men kan telefonisch een afvalkalender aanvragen).
De digitale app en website komen in de plaats van de wekelijkse aan-
kondigingen in De Uitgeester en de Uitgeester Courant. 

Makkelijk, snel en handig
De app of website is altijd actueel. Wijzigingen in het ophaalschema, 
bijvoorbeeld door sneeuw of een technisch mankement aan de vuilnis-
wagen worden direct verwerkt in het overzicht. Het is dan gelijk duide-
lijk of inwoners de bak aan de weg moeten laten staan of binnenhalen 
en wanneer het nieuwe ophaalmoment is. Een handige tip is het instel-
len van pushnotificaties. Via een herinneringsbericht ontvangen gebrui-
kers van de app een bericht over welke bak of zak er naar buiten moet. 

Afval scheiden: dat kan beter
Verbranden van afval kost geld en er gaan goed bruikbare grondstof-
fen verloren. Het is dus slim om afval goed te scheiden. Thuis scheiden 
levert de beste kwaliteit grondstoffen op. In Uitgeest scheiden wij 56% 
van het afval. Dat is redelijk, maar nog niet genoeg. De inzet is 75% in 
2020. 
Wethouder Anke de Vink-Hartog: ‘Wij hopen dat inwoners door het ge-
mak van de Afvalwijzer meer afval gaan scheiden en de kwaliteit van 
de afvalscheiding verbetert. Het gebruik van de Afvalwijzer heeft vele 
voordelen. De inwoner heeft via zijn smartphone altijd de afvalkalen-
der bij de hand. Makkelijk voor als je snel wilt weten welke rolemmer 
je buiten moet zetten. Daarnaast geeft de app de gemeente de moge-
lijkheid inwoners sneller en beter te informeren over wijzigingen in het 
ophaalschema. Wij hopen met deze app onze dienstverlening aan inwo-
ners een stukje verder te vergroten en dat het gebruik ervan bijdraagt 
aan een betere afvalscheiding.’

Downloaden app
De Afvalwijzer is gratis te downloaden in de Apple App store en de Goo-
gle Playstore. Mensen met een computer vinden dezelfde informatie op 
de website www.mijnafvalwijzer.nl. 

Afvalwijzer: nieuwe app en website 
voor afval scheiden en de afvalkalender




