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De sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam.
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Gemeente biedt inwoners 
afvalexcursie aan
Wat gebeurt er met het pmd-afval nadat de zak aan de straat is gezet? 
Speciaal voor inwoners organiseert de gemeente een excursie naar af-
valverwerkingsbedrijf SUEZ in Rotterdam. We volgen het pmd van Uit-
geest tot de sorteerinstallatie en zien wat er dan mee gebeurt. Wethou-
der De Vink-Hartog gaat mee en nodigt u van harte uit voor de trip ‘van 
afval naar grondstof’ op vrijdag 23 februari.

De sorteerinstallatie van SUEZ in Rot-
terdam kan plastic, blik en drankpak-
ken van elkaar scheiden. Zo vormen 
drie afvalstromen weer een belangrij-
ke grondstof voor nieuwe producten. 
Met deze machines is het afval schei-
den voor inwoners een stuk gemak-
kelijker geworden: het overgrote deel 
van de verpakkingen kan nu bij el-
kaar. Zo hoeft er maar weinig restafval 
over te blijven. Thuis scheiden levert 
de beste kwaliteit grondstof op voor 
hergebruik.

Nieuwe producten
Pmd hergebruiken scheelt in de uit-
stoot van CO2 omdat het niet ver-
brand wordt. Het recyclen van één 
plastic fl esje geeft een energiebespa-
ring gelijk aan het verbruik van een 
15W lamp in 24 uur. Het scheelt ook 
fors in schaarse grondstoff en als olie 
of aluminium. Van plastic kunnen bij-
voorbeeld kleding of matrassen wor-
den gemaakt. Van oud blik wordt 
nieuw blik gemaakt, maar het wordt 

ook gebruikt in de bouw en de trans-
portsector. Je kunt er zelfs nieuwe 
fi etsen van maken. Drankkartons krij-
gen een tweede leven als doos of tis-
sues.

Aanmelden
Op deze trip van afval naar grondstof 
is plaats voor vijftien personen. De 
bus vertrekt op 23 februari om 9.30 
uur vanaf het gemeentehuis en is 
rond 14.00 uur weer terug. Deelname 
is gratis, maar vol is vol. 
Opgeven kan tot en met 14 februa-
ri via een mail naar wijkbeheeronder-
steuning@debuch.nl Vermeld bij het 
onderwerp bedrijfsbezoek SUEZ en in 
de mail uw naam, adres en telefoon-
nummer. Houdt u er rekening mee dat 
de excursie niet geschikt is voor wie 
slecht ter been is.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw R. de Wildt, 
tel. 088 909 7676.

Wethouder Antoine Tromp kreeg op de vroege maandagmorgen van 29 januari de ademloze aan-
dacht van de twee groepen 5 van de Kornak. In het kader van de Nationale Voorleesdagen 2018 
las onderwijswethouder Tromp voor uit zijn  eigen keuzeboek: ‘Pluk van de Pettefl et’ van Annie M.G. 
Schmidt. Het in 1971 gepubliceerde boek bleek nog niets aan kracht te hebben ingeboet (foto: ge-
meente Uitgeest).

Wethouder leest leerlingen 
Kornak voor

Inventarisatie 
breedplaatvloeren
De gemeente Uitgeest is aan het inventariseren welke gebouwen breed-
plaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die zijn opgeleverd na 
1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het instorten van de parkeer-
garage op Eindhoven Airport vorig jaar.

TNO en Adviesbureau Hageman heb-
ben het incident in Eindhoven onder-
zocht.  Hieruit blijkt dat de parkeerga-
rage instortte doordat een betonnen 
vloer was opgebouwd uit geprefabri-
ceerde breedplaatvloeren, met daar-
op een ter plekke gestorte betonlaag. 
De aansluiting tussen deze twee lagen 
bleek onvoldoende te zijn.

Brief ministerie
Door de uitkomsten van de onderzoe-
ken ontstond de vraag  of bestaan-
de bouwwerken met breedplaten wel 
voldoende veilig zijn. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft 
daarom alle gemeenten verzocht om 
te inventariseren welke gebouwen, 
die zijn opgeleverd na 1999, zijn ge-
maakt met breedplaatvloeren. Van de-
ze gebouwen beoordeelt de gemeen-
te of de breedplaatvloeren op zo’n 
manier zijn geplaatst, dat er een risi-
co zou kunnen zijn voor de veiligheid. 
Is dit het geval, dan zal de gemeen-
te de gebouweigenaar hierop wijzen 
en verzoeken om de vloeren verder te 
onderzoeken. De eigenaar is dan ver-
plicht om dit te (laten) doen. 

Welke gebouwen worden onder-
zocht?
In opdracht van het Ministerie van 
BZK heeft adviesbureau Hageman op 
papier gezet hoe een gebouweigenaar 
kan (laten) onderzoeken of er wel of 
geen risico voor de veiligheid is. Dit 
document geldt alleen voor bouwwer-

ken die zijn opgeleverd na 1999, om-
dat daarin het meeste  veiligheidsrisi-
co zit. Woningen en woongebouwen 
vallen hier in principe buiten, ten-
zij het om woongebouwen gaat met 
daaronder een parkeergarage of bij-
voorbeeld winkels. 

De inventarisatie gaat breder dan de 
Bubbledeckvloer die in Eindhoven was 
toegepast. Het gaat om panden met 
alle typen breedplaatvloeren.

Een grote klus
De inventarisatie is door de hoeveel-
heid gebouwen in de gemeente een 
grote klus, waar we waarschijnlijk een 
aantal maanden mee bezig zijn. Zo-
dra de gemeente een compleet beeld 
heeft van alle gebouwen waar breed-
plaatvloeren zijn gebruikt en de ei-
genaren hierover zijn geïnformeerd, 
volgt een nieuw bericht hierover.

Verantwoordelijkheid
gebouweigenaar
Gebouweigenaren zijn er zelf voor 
verantwoordelijk dat hun gebouwen 
voldoen aan het Bouwbesluit 2012. 
Vooruitlopend op de inventarisatie 
van de gemeente kunt u uiteraard zelf 
onderzoek (laten) doen naar de breed-
plaatvloeren in uw gebouw. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onder-
werp, kunt u terecht op www.rijks-
overheid.nl of www.uitgeest.nl.

Commissievergaderingen 
in februari
De commissie GGZ behandelt op dins-
dag 6 februari 2018 onder meer het 
ruimtelijk onderzoek naar de inpas-
sing van een Integraal Kind Centrum 
op de Paltroklocatie. 
De volledige agenda is in te zien via 
het Raadsinformatiesyteem, beschik-

baar op de homepage van www.uit-
geest.nl
De vergaderingen van de raadscom-
missies Samenlevingszaken (maandag 
5 februari) en Algemene Zaken en Fi-
nanciën (donderdag 8 februari) gaan 
niet door.

Heb je een vraag? 
WhatsApp hem
Heb jij een vraag aan de gemeen-
te Uitgeest? Bijvoorbeeld wanneer we 
open zijn, wat je mee moet nemen 
als je jouw paspoort vernieuwt  of hoe 
snel je rijbewijs klaar is? Stel je vraag 
dan via WhatsApp. Ons nummer is 
0682159296. 

Het werkt heel eenvoudig. Zet ons 
WhatsApp nummer in je contacten en 
begin een gesprek. We doen ons best 
om binnen twee uur antwoord te ge-
ven op je vraag. En we antwoorden al-
leen van maandag tot en met donder-
dag, van 9.00 tot 17.00 uur en vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur. Stel je 

een vraag in het weekend? Dan krijg 
je maandag antwoord. Ons nummer 
is 0682159296.  Dit nummer is alleen 
om te appen. Dus niet om te bellen. 

Niet voor alle vragen
Wil je bijvoorbeeld een kapotte lan-
taarnpaal doorgeven? Werkt de af-
valwijzer niet of ligt er zwerfvuil op 
straat? Geef dit dan door via een ‘mel-
ding openbare ruimte’ op onze web-
site. Voor dit soort vragen hebben we 
namelijk net even iets meer informa-
tie nodig om te antwoorden en dan 
komt het meteen bij de juiste collega 
terecht.
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