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Burgemeester begroet 
nieuwe Nederlanders 

Ophaaldata restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 december.
De Koog: zaterdag 27 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: zaterdag 27 december. 

Op vrijdag 19 december wordt in heel Uitgeest het plastic af-
val opgehaald.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
A.A. Veldboer, 74 jaar

GEHUWD
M.W. Nederlof en E.H.M. Zeeman
ONDERTROUW
E.N. de Gans en M.L. Doodeman

Burgemeester Theo van Eijk poseerde donderdagmorgen 4 december in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest met een aantal nieuwe 
Nederlanders. Dat gebeurde nadat hij deze inwoners van Uitgeest vlak 
daarvoor tijdens een korte ceremonie had genaturaliseerd. De burge-
meester wordt hier geflankeerd door vijf leden van een oorspronkelijk 
Somalisch gezin, een voormalige Irakese en een voormalige Braziliaanse 
(foto: gemeente Uitgeest).  

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 25 december (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag). 

Extra raadsvergadering 18 december
Donderdagavond 18 december 2014 is er een extra, openbare vergadering 
van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda 
staat onder meer besluitvorming over de financiering van de verbinding A8-
A9. De vergadering begint om 20.00 uur.
De complete agenda staat op de website www.uitgeest.nl, te bereiken op de 
homepage via het Raadsinformatiesysteem. 

Nieuwe afvalkalenders nu al online
De nieuwe afvalkalenders voor 2015 (verdeeld over vier gebieden) zijn nu 
al in te zien op de website van de gemeente Uitgeest, via de homepage, on-
der ‘Huisvuil en afval’.
De vaste ophaaldagen blijven voor elke wijk hetzelfde: maandag voor Ou-
de Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De Kleis en Waldijk; donderdag 
voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en Uitgeesterweg.
Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de vierde vrijdag van 
de maandag.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie de nieuwe kalenders. 
Deze zijn vanaf week 1 ook in geprinte vorm mee te nemen van de leesta-
fel in het gemeentehuis.  

Informatiekrant over 
veranderingen in de zorg
Vorige week ontvingen ruim 65.000 huishoudens in Uitgeest en de regio 
Alkmaar een informatiekrant over de veranderingen in zorg, ondersteuning, 
werk en inkomen. De krant is een initiatief van de samenwerkende gemeen-
ten in de regio om inwoners antwoord te geven op veelvoorkomende vra-
gen en voorbeelden en ideeën te geven over het omgaan met veranderin-
gen.
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 onderdeel uit van de campagne ‘Dat is heel nor-
maal in onze gemeente’

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te maken, 
geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een setje fo-
to’s bedragen E 6,-.
Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donderdag-
avond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te ma-
ken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de balie 
advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op de auto-
maat een duidelijke gebruiksaanwijzing.’

Vuurwerk afsteken? 
Houdt rekening met de regels!
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit jaar 
alleen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Op een 
aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van vuurwerk ech-
ter altijd verboden. 
Dit afsteekverbod geldt binnen 100 meter van: rieten daken, molens, op-
slag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/verkooppunten, op-
slag van brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uitgan-
gen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tussen de 
nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 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. 

De moeilijke keuzes in de (mantel)zorg
Donderdag 27 november vond in het gemeentehuis van Uitgeest een geani-
meerde discussieavond plaats over mantelzorg met beleidsmedewerkers, 
consulenten, zorgprofessionals en mantelzorgers, in aanwezigheid van de 
Uitgeester wethouder Antoine Tromp. Deze gaf een uiteenzetting van de 
laatste ontwikkelingen op de terreinen van welzijn en zorg.
Aan de hand van een aantal stellingen werd vervolgens discussie gevoerd. 
Wethouder Tromp kreeg hierbij veel suggesties van de aanwezigen. Er ont-
spon zich een interessant gesprek over de manier waarop mantelzorgers 
het best bereikt kunnen worden. Pasklare antwoorden op die vraag bleken 
lastig te vinden. Aanwezige mantelzorgers vertelden hun persoonlijke ver-
haal. Ze gaven aan vaak in een tweestrijd te zitten tussen zorgen voor hun 
geliefde en hun eigen leven. Gevoelsmatig is daartussen geen keuze te ma-
ken. ‘Je wil en zal zorgen,’ zoals een van de mantelzorgers het omschreef.
De wethouder kreeg verder nog allerlei vragen voorgeschoteld. Zoals over 
de zorg in 2015 en hoe de samenwerking tussen verschillende organisa-
ties er volgens de gemeente uit zou moeten zien. Ook werd er een kritische 
noot gekraakt over de viering van De dag van de Mantelzorg. Evenals in 
voorgaande jaren werd één mantelzorger uit Uitgeest in het zonnetje gezet, 
die daarbij symbool stond voor alle mantelzorgers. Dit laatste bleek echter 
niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. De wethouder en MaatjeZ zul-
len zich hierop bezinnen.
De avond werd door de meeste aanwezigen als positief ervaren. Heel wat 
vragen werden beantwoord, terwijl er ook weer nieuwe vragen opkwamen. 
Daarop zullen in de loop van 2015 de antwoorden komen.




