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Vitrine voor producten 
van De Fontein

Ophaaldata gft-afval
In week 1 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 31 december.
De Koog: vrijdag 2 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 2 januari.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Babette Leyla Kaandorp, dochter 
van R. Kaandorp en M.S.A. Motzo

De Fontein vestigt een week lang de aandacht op haar werk met een uit-
stalling van zelfgemaakte cadeau-artikelen in de vitrine in de hal van het 
gemeentehuis van Uitgeest. De Fontein is onderdeel van een beschermd 
wonen-locatie aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk, die openstaat 
voor iedereen met een geldige indicatie. Het activiteitenaanbod omvat 
onder meer een meubelopknapdienst, houtbewerking, keramiek, werken 
met textiel, muziek, een fietswerkplaats en computerles.
Jolanda van der Burg-de Meester (links) en Marinka Verburg van De Fon-
tein bekijken hier samen met wethouder Antoine Tromp een folder met 
het activiteitenaanbod. De folder is te vinden op de leestafel in het ge-
meentehuis. Meer informatie: www.ribw-kam.nl (foto: gemeente Uit-
geest). 

Openingstijden gemeentewerf
De gemeentewerf aan de Molenwerf 27 heeft in de kerstperiode aan-
gepaste openingstijden. De werf is van maandag 22 december tot en 
met woensdag 24 december 2014 geopend van 10.00 uur tot 15.30 
uur. Van donderdag 25 december t/m zaterdag 27 december is de 
werf gesloten. 
Van maandag 29 december tot en met woensdag 31december is 
de werf open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Op donderdag 1 en vrij-
dag 2 januari 2015 is de werf gesloten, maar op zaterdag 3 janua-
ri 2015 kunnen inwoners van Uitgeest er weer terecht van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. 

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. 

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.’

Kerstboomversnippering 
woensdag 7 januari
Het versnipperen van de kerstbomen gebeurt op woensdagmiddag 7  janu-
ari 2015. De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst geven kinde-
ren voor elke ingeleverde boom een lot en een mandarijntje. Er worden zes-
tien cadeaubonnen van twintig euro verloot. De trekking van de loterij is op 
vrijdag 9  januari. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website www.uit-
geest.nl en op de gemeentepagina van woensdag 14 januari.
De versnipperaars staan 7 januari op de volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek (Dokter Brugmanstraat)
- 13.00 - 14.30 uur: nabij Deen supermarkt (A. van Renesseplein)
- 14.15 - 15.45 uur: nabij Jumbo supermarkt (Melis Stokelaan) 
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer (Middelweg)
- 14.45 - 15.45 uur: nabij basisschool Kornak (Benningskamplaan) 
Kerstbomen mogen - goed kleingemaakt - ook in de bruine rolcon-
tainer voor het gft-afval. Ze mogen beslist niet klemzitten en het 
deksel moet dicht kunnen. De gemeente laat bomen versnippe-
ren in plaats van verbranden, omdat dit beter is voor het milieu.

Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis met feestdagen
Het gemeentehuis sluit op woensdag 24 december om 15.30 uur. Op don-
derdag 25 december (Eerste Kerstdag) en vrijdag 26 december (Tweede 
Kerstdag) is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Op woensdag 31 december (Oudejaarsdag) sluit het gemeentehuis om 
15.30 uur. Het gemeentehuis is dicht op donderdag 1 januari (Nieuwjaar) 
en vrijdag 2 januari.  Maandag 5 januari opent het gemeentehuis pas om 
10.30 uur vanwege een afscheidsbijeenkomst voor burgemeester Van Eijk. 

OVERLEDEN
H. Schrijnders, 92 jaar
G.M. Groen, weduwe 
van J.J. Vergouw, 84 jaar

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
en afscheid burgemeester Van Eijk
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners en 
relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Die heeft 
dit jaar een bijzonder karakter omdat tegelijk afscheid wordt geno-
men van burgemeester Theo van Eijk.
De dubbele receptie vindt plaats op maandagavond 5 januari 2015, 
van 19.30 tot 21.30 uur in de hal van het gemeentehuis.




