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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 4 januari 2016, van 19.30 tot 
21.30 uur in de hal van het gemeentehuis. 

Restafval en gft wisselt in 2016 van week
In 2016 zal het restafval worden opgehaald in de oneven weken en het 
gft-afval in de even weken. Precies andersom dan in 2015 het geval was. 
Deze aanpassing is nodig omdat dit jaar 53 weeknummers telt.
De vaste ophaaldagen blijven in 2016 voor elke wijk gewoon hetzelfde: 
maandag voor Oude Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De Kleis 
en Waldijk; donderdag voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en Uit-
geesterweg.
Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de vierde vrijdag 
van de maand.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie binnenkort de nieu-
we afvalkalenders voor 2016 op de website van de gemeente Uitgeest, via 
de homepage, onder ‘Huisvuil en afval’. Vanaf de eerste week in het nieu-
we jaar zijn de nieuwe kalenders (vier, voor elk ophaalgebied één) ook in 
geprinte vorm mee te nemen van de balie in het gemeentehuis.

Volgende week geen gemeentepagina
Volgende week verschijnt deze krant niet en is er dus ook geen gemeen-
tepagina. Wij wensen de lezers van deze pagina heel prettige feestda-
gen. Tot in 2016!

Ophaaldata gft-afval
In week 53 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 december.
De Koog: donderdag 31 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: donderdag 31 december. 

Burgerlijke stand
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Wethouder Judie Kloosterman herkent 
het beeld helemaal niet dat het televisie-
programma Nieuwsuur dinsdagavond 
15 december schetste van het culture-
le leven in Uitgeest. Volgens het NPO2-
programma bezuinigt Uitgeest fors op 
kunst en cultuur en zijn de gevolgen 
daarvan onder meer dat de bibliotheek 
per 1 januari 2016 sluit en dat het mu-
ziekonderwijs op de tocht staat.  Judie 
Kloosterman: ‘Natuurlijk klopt het dat 
de gemeenteraad in 2013 en volgende 
jaren bezuinigingen is gaan doorvoeren 
op kunst en cultuur. Maar tegelijk kreeg 
het college opdracht om belangrijke ge-
meenschapsvoorzieningen zoals biblio-
theek en muziekschool zo goed moge-
lijk “in de lucht te houden”. Daar is van-
af de zomer van 2013 veel energie in 
gestoken en de resultaten zijn er ook 
naar. Er zijn nog evenveel muziekleer-
lingen als vóór de bezuinigingen en 

er komt in het eerste kwartaal van 2016 een nieuwe bibliotheekvoor-
ziening voor Uitgeesters in Uitgeest. In tegenstelling tot het beeld dat 
Nieuwsuur schetst is Uitgeest dus juist een innovatieve gemeente die 
met minder middelen alle voorzieningen in stand weet te houden!’

Klopt het dat de bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat op maandag 
4 januari 2016 de deuren niet meer opent? 
Wethouder Kloosterman: ‘Wij hebben maandag 14 december pas defini-
tief van de Openbare Bibliotheek IJmond Noord vernomen dat het filiaal 
in Uitgeest inderdaad op die datum sluit. Er gaat volgend jaar volgens 
contract nog altijd een subsidie van € 98.000,- van de gemeente Uitgeest 
naar IJmond Noord, maar van dat bedrag kan volgens het bibliotheekbe-
stuur de vestiging niet open worden gehouden. Uitgeester leden van de 
bibliotheek zijn overigens wel welkom in de filialen in Heemskerk en Be-
verwijk. Dat blijft zo tot halverwege 2017. Tot die datum zullen abon-
nees die slecht ter been zijn ook gebruik kunnen blijven maken van een 
thuisservice. Verder blijft IJmond Noord de activiteiten op de basisscho-
len in Uitgeest tot die tijd voortzetten.’  

Wat komt er voor bibliotheekvoorziening terug?
‘Vanaf 2013 is de gemeente in gesprek geweest met de Werkgroep Be-
houd Bibliotheek Uitgeest. De werkgroep, sinds kort officieel een stich-
ting, gaat met hulp van vrijwilligers en met financiële steun van de 
gemeente een bibliotheekvoorziening opzetten. De gemeente geeft 
€ 160.000,- voor eenmalige opstartkosten en in 2016 en volgende ja-
ren  € 120.000,- voor de jaarlijkse exploitatie. Samen met de aflopende 
subsidie voor Bibliotheek IJmond Noord gaat er dus in 2016 € 378.000,- 
naar bibliotheekwerk.’
‘De nieuwe stichting opent volgens de laatste berichten in het eerste 
kwartaal van volgend jaar een bibliotheek voor volwassenen in het 
voormalige pand van de politie aan de Dokter Brugmanstraat. Op een 
steenworp afstand dus van de oude bibliotheek. De periode tot halver-
wege 2017 wordt gebruikt om te komen tot een mooie, toegankelijke 
bibliotheekvoorziening op een centraal gelegen locatie.’
‘In het raadsbesluit dat in september is genomen wordt tevens rekening 
gehouden met het inrichten van bibliotheekvoorzieningen in de basis-
scholen in Uitgeest. Er zijn hiervoor ook ideeën bij de stichting, maar 
die moeten nog nader uitgewerkt worden. Wij hebben overigens verno-
men dat de stichting Behoud Bibliotheek Uitgeest voor het spoedig reali-
seren van al deze voorzieningen nog op zoek is naar extra vrijwilligers. 
Extra vrijwilligers zijn bijvoorbeeld nodig voor het helpen bij het vor-
men van een nieuwe collectie, het uitzoeken van alle geschonken boe-
ken, het verbouwen en inruimen van de nieuwe ruimte, maar ook om de 
nieuwe bibliotheek draaiende te houden tijdens openingstijden. 
Wilt u zich ook inzetten voor deze stichting, meldt u zich dan bij dhr. A. 
Wijte, e-mail: verawijte@hotmail.com, of mw. H. Franzani, e-mail: 
hettyfranzani@ziggo.nl 

Hoe ziet de toekomst van de muziekschool eruit?
‘De muziekdocenten kwamen met het idee om als zzp’ers (zelfstandi-
gen) onder de vlag van een nieuwe stichting Muziekschool aan de slag te 
gaan. De gemeente heeft de nieuwe stichting voor de seizoenen 2014-
2015 en 2015-2016 een subsidie van € 10.000,- toegekend. Zo hebben 
we gezamenlijk een oplossing gevonden. Het aantal leerlingen is na de 
overgang naar de nieuwe situatie overigens stabiel gebleven.’ 

Klopt het dat Cultuur de Zwaan het zonder subsidie moet stellen, zoals 
in ‘Nieuwsuur’ werd gesteld?
‘Cultuur de Zwaan krijgt inderdaad geen subsidie van de gemeente. Maar 
die stichting maakt gebruik van Dorpshuis de Zwaan en dat krijgt jaarlijks 
een substantiële subsidie. Voor 2016 bedraagt die ruim € 128.000,-. Een 
deel daarvan gaat naar rente en aflossing en zo’n € 80.000 naar het pro-
gramma. Zo kan het dorpshuis met de grote betrokkenheid van vrijwilli-
gers een centrum blijven waar veel culturele activiteiten kunnen plaats-
vinden.’ 

Wethouder Judie Kloosterman optimistisch 
over toekomst kunst en cultuur in Uitgeest

Judie Kloosterman: 
‘Met minder middelen 
houden we alle voorzie-
ningen in stand.’




