
 

G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

7 februari 2018

De visie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor een verbinding tussen de wijken en het treinreizigersverkeer 
in een nieuwe tunnel op dezelfde locatie.

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN
C.A. Zijp, weduwe van Berkhout,  85 jaar
W.A. Groen, 79 jaar

Gemeenteraad stelt visie 
stationsgebied vast
De gemeenteraad van Uitgeest heeft 
in de raadsvergadering van 25 janu-
ari 2018 de visie ‘Stationsomgeving 
Uitgeest’ vastgesteld. In De Uitgeester 
van a.s. 14 februari is in een speciale 
bijlage van vier pagina’s te lezen wat 
die visie inhoudt en welke rol deze 
gaat spelen bij de inrichting en vorm-
geving van het Uitgeester NS-station 
en omgeving in de nabije en iets ver-

deraf gelegen toekomst.

De complete visie is ook na te lezen 
op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl via de tabbladen ‘Wijk & Wo-
nen’ en ‘Stationsgebied’. Daar zijn bin-
nenkort ook de vier pagina’s van de 
samenvattende bijlage digitaal te vin-
den.

Raadgevend referendum
Op 21 maart 2018 wordt tegelijk met 
de gemeenteraadsverkiezingen een 
raadgevend referendum gehouden 
over de Wet op de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). De-
ze wet bepaalt:
·  de taken en bevoegdheden van de 
 Algemene Inlichtingen- en Veilig-
 heidsdienst (AIVD) en de Militaire 
 Inlichtingen- en Veiligheidsdienst  
 (MIVD);

· de voorwaarden die gelden voor de 
 inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de 
wettelijke taak om kiezers te informe-
ren over de wet waar een referendum 
over wordt gehouden. 

Deze informatie is te vinden op: 
www.referendumwiv2017.nl

Veiliger fi etsen op 
de Uitgeesterweg

Waarom een fi etsstraat?
Veel schoolgaande kinderen en recre-
anten fi etsen over Uitgeesterweg rich-
ting Castricum. De geplande renovatie 
van de Uitgeesterweg was de aanlei-
ding om opnieuw naar de weginrich-
ting te kijken. Vanwege het vele fi ets-
verkeer en de wens om het fi etsver-
keer veiliger langs deze route te laten 
fi etsen, is besloten de Uitgeesterweg 
in te richten als fi etsstraat.

Wat is een fi etsstraat?
Bij een fi etsstraat ziet de weg er-
uit als een ‘groot fi etspad’, waarbij 
de fi etsers op het midden van de rij-

baan de ruimte krijgen. Deze wegin-
deling zorgt ervoor dat automobilis-
ten hun snelheid aanpassen en langer 
achter de fi etsers blijven rijden zon-
der te proberen deze in te halen. Om 
de rijsnelheid verder te beperken wor-
den op een aantal locaties verkeers-
drempels toegepast. Daarnaast wordt 
voor fi etsers en voetgangers een veili-
ge oversteekvoorziening gerealiseerd 
op de Geesterweg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden naar ver-
wachting uitgevoerd tussen half juni 
en half juli 2018. 

Herinrichting Meldijk, 
Sluisbuurt en Langebuurt
De Meldijk, Sluisbuurt en een deel van 
de Langebuurt worden opgeknapt. 
Vooruitlopend op de werkzaamheden 
van de gemeente gaan de nutsbedrij-
ven (Stedin en PWN) kabels en/of lei-
dingen vervangen. 

Planning fase 1: Meldijk en Sluis-
buurt
De nutsbedrijven starten 12 februa-
ri met de werkzaamheden en zijn 23 
maart klaar. Aannemer Twisk en Bos-
man uit Castricum start met de werk-
zaamheden op 26 maart en is klaar 
op 15 juni. Deze werkzaamheden 
starten aan de kant van de Lange-
buurt.

Planning fase 2: Langebuurt
Stedin start op 9 juli en is klaar op 3 
augustus. Twisk en Bosman start met 
de werkzaamheden op 27 augustus 
en is klaar op 9 november. Deze werk-
zaamheden starten aan de kant van 
de Meldijk. 

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor autoverkeer en is 
het niet mogelijk om de auto voor de 
deur te parkeren. De woningen blij-
ven wel te voet bereikbaar over loop-
schotten. 

Voor de Meldijk en Sluisbuurt geldt 
een omleiding voor het auto-, motor- 
en vrachtverkeer. Deze gaat via de 
Bonkenburg - Populierenlaan - Gees-
terweg - N203 - Broekpolderweg en 
omgekeerd.

Meer informatie
Meer informatie is te krijgen bij toe-
zichthouder Harry Hofman. Hij is tele-
fonisch bereikbaar op 088 909 7849 
of per e-mail: harryhofman@debuch.
nl. Alle informatie en een actuele plan-
ning kunt u vanaf 8 februari 2018 
vinden op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl, Wijk & Wonen, Mel-
dijk.

Uitgeest werkt aan 
toeristische marketing
De gemeente is in 2017 in gesprek 
gegaan met de toeristische/recreatie-
ve organisaties en ondernemers. Uit 
dit overleg is de wens naar voren ge-
komen om het merk Uitgeest sterker 
te maken en naast het gemeentewa-
pen een modern logo te introduceren.

Bureau Basisidee uit Uitgeest heeft 
de opdracht gekregen om hier mee 
aan de slag te gaan. Dit bureau heeft 

naast ervaring, ook veel lokale kennis. 
Het gaat een marketingplan opstel-
len en een nieuw logo maken. Het lo-
go moet uitstralen waar Uitgeest voor 
staat. Ook wordt bekeken met welke 
middelen en via welke kanalen beter 
zichtbaar gemaakt kan worden wat 
Uitgeest te bieden heeft. In overleg 
met de groep ondernemers en organi-
saties worden deze zaken de komen-
de maanden verder uitgewerkt.

Op dinsdag 30 januari heeft het college van Uitgeest het defi nitief ont-
werp voor de herinrichting van de Uitgeesterweg tot fi etsstraat vastge-
steld. Dit ontwerp is in nauwe samenspraak met bewoners tot stand ge-
komen. Bij de inrichting van de weg is de fi etser als hoofdgebruiker van 
de weg het uitgangspunt geweest. 

Een impressie van de Uitgeesterweg als fi etsstraat, half juli 2018.

Heb je een vraag 
aan de gemeente?
Heb je een vraag? WhatsApp hem op 0682159296. We antwoorden snel, maar 
wel tijdens kantoortijden.
Heb je een vraag? WhatsApp hem op 0682159296. We antwoorden snel, maar 




