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BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
Agatha Helena Rodenburg-Verduin, 
weduwe van Cornelis Johannes Ro-
denburg, 89 jaar.

GEBOREN 
Anna Paulina de Goede, dochter van 
C.M. Rood en P.J. de Goede
GETROUWD 
R. Schellevis en E. Heijne

Wat doet onze 
buurtsportcoach?
Sinds oktober 2016 is de buurtsport-
coach actief in Uitgeest. Vanaf juni 
2017 is dat Chantal Thomas. Zij levert 
een belangrijke bijdrage aan het sti-
muleren tot sporten en bewegen door 
jongeren, ouderen en kwetsbaren. 
Daarnaast draagt zij bij aan de ont-
wikkeling van passend sport- en be-
weegaanbod voor deze doelgroepen.
De buurtsportcoach zorgt voor de 
verbinding tussen sport- en beweeg-
aanbieders met andere sectoren zo-
als zorg, welzijn, kinderopvang en on-
derwijs en is het aanspreekpunt voor 
sport en bewegen in Uitgeest. Chantal 
Thomas werkt nauw samen met alle 
sportaanbieders, jongerenwerk, vluch-
telingenwerk, scholen, etc. De woor-
den van huisarts van Wijk in een van 
zijn wekelijkse columns in De Uitgees-
ter waren haar onlangs uit het hart 
gegrepen. Van Wijk: ‘Want bewezen 
is dat mensen die elke dag een doel 
of activiteit hebben veel langer vitaal 
blijven. Een tweede belangrijke fac-
tor voor vitaliteit is sociaal contact ter 
voorkoming van eenzaamheid. Hoe 
beter je in je lijf zit, hoe beter in je 
hoofd. En hoe beter in je hoofd, hoe 
beter in je lijf!’ 

Activiteiten voor 2018 
Het nieuwe jaar is weer gevuld met 
nieuwe sport- en beweegactivitei-
ten. Voor kinderen en jongeren wordt 
in de voorjaarsvakantie en herfstva-
kantie een Sportspektakel gehouden. 
In samenwerking met het Zienhouse 
komt er dit jaar ook een jongerenacti-
viteit. In mei wordt een sportdag ge-
houden voor de basisscholen Molen-
hoek, Vrijburg en de Binnenmeer. Elke 
donderdag van 11.00 tot 11.30 uur 
kunnen ouderen die slecht ter been 
zijn nog steeds meewandelen met 
‘Uitgeweest’ vanaf het Geesterheem.
Deze maand januari zijn de weerbaar-
heidstrainingen gestart voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. In het voorjaar en 

najaar gaat het project Fit & Vitaal 60+ 
van start, waarbij ouderen mee kun-
nen doen aan een gratis fittest. Daar-
naast kunnen ze zich opgeven voor 
een acht weken durend sportprogram-
ma. 
 
In september is het weer Nationale 
Sportweek. Het programma voor Uit-
geest wordt deze zomer bekendge-
maakt. Eind dit jaar gaat SportHero 
van start, een sportproject voor kin-
deren met (dreigend) overgewicht. Zij 
worden tijdens dit project begeleid 
door een diëtist en een jeugd- en ge-
zinscoach.
Ook vindt er een inventarisatie plaats 
van vraag en aanbod voor wat betreft 
sport en bewegen in Uitgeest. Zo pro-
beert buurtsportcoach Chantal Tho-
mas met verschillende partijen inzicht 
te krijgen in wat er nog ontwikkeld of 
opgezet moet worden om zoveel mo-
gelijk inwoners actief te houden en 
te krijgen. Sporten met plezier staat 
hierin centraal.
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Chantal Thomas via 06-
43041145 of c.thomas@alkmaarsport.
nl. U kunt haar ook vinden op Face-
book.

Inloopochtend WOZ-waarde 
en belastingen: 3 maart

MijnOverheid 
Als het aanslag-/beschikkingsbiljet op 
uw naam staat is het via www.Mijn-
Overheid.nl mogelijk om het aanslag-/
beschikkingsbiljet of het taxatiever-
slag van uw eigen woning digitaal in 
te zien en/of af te drukken. 
Met behulp van DigiD kunnen het 
MijnOverheid-account en de gemeen-
te Uitgeest als organisatie worden ge-
activeerd door het plaatsen van een 
vinkje. Vanaf dat moment wordt het 
gemeentelijke aanslag-/beschikkings-
biljet digitaal verstuurd via de Berich-
tenbox van MijnOverheid. Het taxatie-
verslag van uw eigen woning vindt u 
onder het tabblad ‘Persoonlijke gege-
vens’.

Bezwaar maken 
De gemeente hoopt dat u niet direct 
een ‘no-cure-no-pay- bureau’ in de arm 
neemt als u vragen hebt of u het niet 
eens bent met de aanslag. WOZ-bu-
reaus zeggen dat het indienen van uw 
bezwaar gratis is, maar uiteindelijk 
kost het de maatschappij veel geld.  

De bureaus hebben recht op een ver-
goeding van de gemeente. De ver-
goedingen zijn wettelijk vastgesteld: 
€ 246 per bezwaarschrift, € 246 per 
hoorzitting en € 121 tot € 242 per 
taxatierapport.  
Stel dat uw WOZ-waarde met 
€ 10.000 wordt verlaagd. U ont-
vangt dan ongeveer € 10 OZB terug. 
Het WOZ- bureau ontvangt van de ge-
meente de wettelijke vergoeding, die 
tot € 700 kan oplopen.  
Maakt u daarom eerst een afspraak 
met ons, dan zoeken we naar de bes-
te en snelste oplossing.

Meer informatie over gemeentelijke 
belastingen en/of WOZ leest u op on-
ze website www.uitgeest.nl 

Rekenvoorbeeld OZB 
Als u eigenaar bent van een woning 
met een WOZ-waarde van € 260.000,- 
is de berekening als volgt. De WOZ-
waarde van de woning wordt verme-
nigvuldigd met  0,1292%. De OZB ei-
gendom bedraagt: € 335,92 . 

Buurtbemiddeling 
bij burenconflicten
Niemand zit op ruzie te wachten, al 
helemaal niet met de buren. Maar hoe 
spreek je elkaar aan? Hoe kom je tot 
concrete afspraken? En hoe zorg je er-
voor dat jij en je buren weer kunnen 
genieten van jullie leefomgeving? Wie 
er onderling niet uit komt, kan gratis 
buurtbemiddeling inschakelen. 

Met hulp van professioneel getrain-
de bemiddelaars van De Bemidde-
lingskamer wordt samen een oplos-
sing gezocht. Vanaf 1 april kunnen 
ook inwoners van Uitgeest gebruik-
maken van deze buurtbemiddeling. Er 
is al veel positieve ervaring opgedaan 
in de gemeente Bergen. Daar bestaat 
de buurtbemiddeling al sinds 2010. 
Stichting De Bemiddelingskamer is ge-
specialiseerd in buurtbemiddeling en 
heeft het landelijk keurmerk.

Zelf buurtbemiddelaar worden? 
Wilt u zelf bemiddelaar bij burencon-
flicten worden? Dat kan! De Bemidde-
lingskamer zoekt voor Heiloo, Castri-
cum en Uitgeest nog enthousiaste be-
middelaars. Ook zijn wij per direct op 
zoek naar belangstellenden voor de 
functie van Projectcoördinator Buurt-
bemiddeling in de gemeenten Castri-
cum en Uitgeest. De vacatures zijn te 
lezen op onze website www.debemid-
delingskamer.nl
Buurtbemiddeling wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeenten en woning-
corporaties. 

Vragen en meer informatie 
Voor vragen en meer informatie kunt 
u een mail sturen naar info@debemid-
delingskamer.nl of kijken op www.de-
bemiddelingskamer.nl

Op 27 februari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelij-
ke belastingen 2018. Speciaal voor iedereen die daar vragen over heeft 
of er meer over wil weten, organiseert de gemeente Uitgeest in het ge-
meentehuis aan de Middelweg een inloopochtend op zaterdag 3 maart 
van 10.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis. Belastingmedewerkers en 
taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informatie 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met 
zijn aanslag, kan daar de beste en snelste oplossing vinden. 
Uiteraard kunt u ook buiten deze inloopdagen tijdens openingsuren bel-
len als u een vraag heeft. 

Uitgeester buurtsportcoach Chantal Thomas is in al-
le sporten  thuis.

Belastingsoort Tarief 2018

Afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden 
meerpersoonshuishouden

€ 169,20 
€ 255,60

Hondenbelasting
Voor de eerste hond €   56,75
Voor tweede hond van dezelfde houder € 100,00
Voor iedere hond boven het aantal van twee € 150,85
Per kennel € 719,80
OZB 
Eigenaar woning 
Eigenaar niet-woning 
Gebruiker niet-woning

0,1292% 
0,2483% 
0,1791%

Rioolheffing
percelen die in hoofdzaak tot woning dienen 
percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 
bij een waterverbruik van 0 t/m 250m3 afvalwater 
bij een waterverbruik van 251m3 afvalwater of meer

€ 161,50

€ 190,20 
€ 248,05

Toeristenbelasting
Per persoon per overnachting € 0,85




