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Ophalen restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt 
(let op vervangende data voor Eerste en Tweede Kerstdag):
wijk 1, vrijdag 29 december; wijk 2, vrijdag 29 december; 
wijk 3, woensdag 27 december; wijk 4, donderdag 28 december; 
wijk 5, vrijdag 29 december.

Vervangende inzameldag  
De ophaaldag voor gft en pmd wordt van maandag 1 januari 2018 verzet 
naar woensdag 3 januari.
Voor de overige vervangende ophaaldagen in 2018 verwijzen wij u naar 
de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren 
via de App Store of de Google Play Store.

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
R. van der Laan, 49 jaar 
J.P. van der Eng, 77 jaar 

W.C. Sminia, 91 jaar
GEBOREN 
Romée Al, dochter van S. Jongejans 
en J.C.N. Al

Volgens een al in 2016 genomen verkeersbesluit wordt de wijk De Koog in 
zijn geheel een dertigkilometerzone. De medewerkers van de buitendienst 
zijn onlangs begonnen met het weghalen van maximumsnelheidsborden 
verspreid in de wijk en het plaatsen van zulke borden bij de vier toegangs-
wegen vanaf de Geesterweg. Op die plekken komen er ook dubbele stre-
pen in de bestrating.
 
Doordat in de hele wijk De Koog dezelfde maximumsnelheid gaat gelden 
kan het aantal snelheidsborden van dertig stuks worden teruggebracht 
naar ongeveer tien.
Het is de bedoeling de werkzaamheden voor de kerstdagen af te ronden.

De Koog wordt 30-kilometerzone

Wethouder Tromp heeft onlangs namens de gemeente Uitgeest 
het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI) on-
dertekend . Op het MVI-congres in Maarssen werden afgelopen 
14 december de nieuwe toetreders welkom geheten door secre-
taris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat Lidewijde Ongering.

In totaal hebben 153 organisaties het Manifest MVI ondertekend, waar-
onder de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Onderteke-
naars spreken af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten 
niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op milieu en het 
sociale vlak. 

Voor de gemeente Uitgeest is inkoop een belangrijk instrument dat kan 
helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen 
van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het be-
vorderen van werkgelegenheid. Wethouder Tromp: ‘Uitgeest zet stap-
pen naar een duurzame toekomst. Als gemeente geven wij het goede 
voorbeeld, maatschappelijk verantwoord inkopen is dan ook een logi-
sche stap.’

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een 
gezamenlijk actieplan dat voor 1 juli 2018 klaar moet zijn. Daarin wor-
den de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkoopprak-
tijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door de inkoopsa-
menwerking Stichting RIJK.

Uitgeest kiest voor 
‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’

Vuurwerk afsteken mag dit jaar op 31 december (Oudejaarsdag) vanaf 
18.00 uur tot 1 januari (Nieuwjaarsmorgen) 02.00 uur. 
In de gemeente Uitgeest is er een afsteekverbod van vuurwerk binnen 100 
meter van:
- locaties waar paarden worden gehouden 
- rieten daken 
- molens 
- opslag van brandstof/tankstations 
- opslag van vuurwerk/verkooppunten 
- 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).

Papiercontainers
Om schade door vuurwerk enigszins te voorkomen sluit de gemeente van-
af eind december op diverse plaatsen in Uitgeest de papiercontainers af. 
De gemeente hoopt dat iedereen tijdens de afsluiting zijn verantwoorde-
lijkheid neemt en dat de hoeveelheid zwerfvuil op straat beperkt blijft.
Begin januari gaan de papiercontainers weer open. Ziet u bij u in de buurt 
een opgeblazen vuilnisbak of andere schade, dan kunt u dat melden bij de 
gemeente via telefoonnummer 14 0251 of www.uitgeest.nl.

Veilig vuurwerk in Uitgeest

Het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf zijn gesloten op 
maandag 25 december en dinsdag 26 december (kerstdagen) en maan-
dag 1 januari (Nieuwjaar). Voor informatie over onze producten en dien-
sten kunt u ook terecht op www.uitgeest.nl. Wij wensen u fijne feestdagen!

Openingstijden gemeentehuis 
en gemeentewerf

De kerstboom op zijn plek voor het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwo-
ners en relaties van de gemeente van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 8 januari 2018, van 
19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tij-
dens de receptie vindt de huldiging plaats van de Uitgees-
ter sporters van het sportjaar 2017. 




