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Ophaaldata restafval
In week 52 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: dinsdag 27 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 december 
De Koog: donderdag 29 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 30 december

BURGERLIJKE STAND
NATURALISATIE 
Sinds 13 december 2016 is de 
heer C.A. Melvin (oorspronke-
lijk Brits onderdaan) officieel 
Nederlander. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemees-
ter Wendy Verkleij hem met een 
boeket bloemen en een kook-

boek met Nederlandse recepten 
(foto: gemeente Uitgeest).

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Gewijzigde 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 vuur-
werk echter altijd verboden.
Nieuw dit jaar is het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen 100 
meter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan 
vuurwerk een grote bron van stress zijn. Om die reden heeft het college 
besloten om ook daar een vuurwerkverbod in te stellen.
Daarnaast gold het afsteekverbod al binnen 100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/ver-
kooppunten en opslag 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. 

Hoe steek je veilig vuurwerk af? 
Ieder jaar raken er honderden mensen gewond door vuurwerk. Zij verlie-
zen hierdoor vaak vingers of een oog. Eigenlijk is vuurwerk altijd gevaar-
lijk. Zelfs fopvuurwerk, dat het hele jaar door te koop is. Wil je dus geen 
risico lopen, steek dan geen vuurwerk af. Doe je het toch, let dan op het 
volgende:
•	 Experimenteer	niet	zelf	met	vuurwerk:	maak	vuurwerk	nooit	open!
•	 Steek	vuurwerk	nooit	los	in	jas-	of	broekzakken.
•	 Trek	kleding	aan	die	tegen	een	stootje	of	vonk	kan	(dus	geen	nylon).	
•	 En	ook	niet	iets	met	een	capuchon.
•	 Lees	de	gebruiksaanwijzing	van	te	voren.	In	het	donker	kun	je	niet	lezen.

Tips voor het afsteken
Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een 
fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de 
grond.
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik 
nooit lucifers of een aansteker.
Steek geen vuurwerk uit je hand af.
Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
Gooi	nooit	vuurwerk	naar	iemand	toe.	Ook	niet	naar	dieren!

Klaar	met	afsteken?	Ruim	het	dan	op.	Laat	geen	vuurwerk	op	straat	liggen.

Bescherm je ogen met een vuurwerkbril 
Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
Vaak zijn dat de toeschouwers. Je kunt je ogen beschermen met een spe-
ciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro 
kopen bij de meeste winkels waar ze vuurwerk verkopen.

Landelijke subsidie voor 
isolatiemaatregelen bijna benut
Woningeigenaren die willen isoleren met gebruik van de landelijke subsi-
dieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ moeten zich haasten. De afge-
lopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen bij de 
Rijksoverheid. De verwachting is dat het budget van de eerste ronde 
(€ 20,5 miljoen) op korte termijn op zal raken. Bent u benieuwd of het iso-
leren van de woning interessant is voor uw woonsituatie, of heeft u een 
vraag	over	de	subsidieregeling?	Laat	u	gratis	en	onafhankelijk	adviseren	
door het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. 
 
Subsidieregeling  
De landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ maakt het mo-
gelijk om circa 20% van de kosten terug te vragen bij de Rijksoverheid. Om 
in aanmerking te komen voor de subsidie moeten er minimaal twee ener-
giebesparende maatregelen worden toegepast. Een belangrijk aandacht-
punt is dat de subsidieaanvraag gedaan moet worden voordat de maatre-
gelen zijn uitgevoerd.  
 
Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op de website van 
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). 
Heeft u vragen? Dan kunt u die stellen door te mailen (info@duurzaam-
bouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).  
 
Extra voordeel  
Laat	uw	woning	isoleren	tijdens	de	‘Warm	Wonen	Weken’	en	ontvang	10%	
korting op de maatregelen: dak-, vloer-, bodem-, gevel-, spouwmuurisola-
tie en het vervangen van glas. Dit is een actiecampagne van het gemeente-
lijk Duurzaam Bouwloket in samenwerking met regionale uitvoerende be-
drijven. U komt alleen in aanmerking voor de 10% korting als u de offer-
teaanvraag voor 1 maart 2017 doet via het Duurzaam Bouwloket. Ga naar 
www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken voor meer informatie 
over de actievoorwaarden en vraag een vrijblijvende offerte aan. 

Nieuwe afvalkalenders online
De nieuwe afvalkalenders voor 2017 staan per wijk online op de websi-
te van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl, zie onder ‘Huisvuil en af-
val’ op de homepage) . De kalenders lopen tot april; met ingang van die 
maand komt er een andere inzamelaar van afval. 
Uiterlijk in maart volgt daarover meer informatie. 

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

De kerstboom in de hal van het gemeentehuis 
(foto: gemeente Uitgeest).




