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21 februari 2018

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
J. Holsbeeke, 89 jaar 
H.J. Meijer, 54 jaar 
J.H. Rozema, 66 jaar

GEBOREN 
Oscar Valkering, zoon van 
S.N.J. Valkering en V. Fasten
GETROUWD 
E.G. van Eersel en I.C. van der Meij

De voorjaarsvakantie staat weer voor 
de deur. Vorig jaar is er tijdens deze 
vakantie vaker dan normaal ingebro-
ken in Uitgeest. Om dit te voorkomen 
kunt u actie ondernemen:

- Vermeld niet op sociale media dat u  
 met vakantie bent. 
- Zorg ervoor dat op verschillen de  
 plekken, op verschillende tijden, in  
 huis (ook op de bovenverdieping)  
 licht brandt als het donker is. Dat  
 kan met behulp van een schakelklok. 
- Vertel de buren dat u met vakan-
 tie gaat, zodat zij een oogje in het  
 zeil kunnen houden en voor de post  

 en planten kunnen zorgen. Vraag  
 hen ook om ’s avonds de gordijnen  
 dicht te doen en ’s ochtends weer te  
 openen. 
- Plaats tijdens uw vakantie een 
 auto  op de oprit of voor de deur: 
 een eventuele tweede auto van uzelf  
 of die van uw buren. 
- Laat wat speelgoed rondslingeren op  
 de grond, zet wat koffiekopjes op 
 tafel en laat er een krant liggen, 
 zodat het huis een bewoonde indruk  
 maakt.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Openbare politieke debat-
ten op 8 en 15 maart

De onderwerpen die op 8 maart aan 
de orde komen zijn: bestuur, welzijn, 
zorg, sport, jongeren, ouderen, en 
cultuur (in Uitgeest). Het programma 
wordt nog nader bekendgemaakt. Wie 
vragen heeft aan politieke partijen kan 
deze vóór 6 maart aanleveren op on-
derstaand e-mailadres. Waar mogelijk 
worden deze in het debat ingebracht.

15 maart 
De bijeenkomst van 15 maart gaat 
over twee landelijk en lokaal belang-
rijke thema’s: verduurzaming en wo-
ningbouw. De avond wordt georga-
niseerd met Bouwend Nederland en 
ook bedrijven uit de regio zijn uitge-
nodigd. De avond in de protestant-
se kerk aan de Castricummerweg be-

gint om 19.30 uur; vanaf 19.00 is de 
inloop.

Vragen en informatie
A.P.A. Koolen, griffier 
gemeenteraad Uitgeest, 
e-mail: griffie@uitgeest.nl

Verzoek verwijderen  
auto achter sporthal 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vinden 
twee openbare politieke debatten plaats. Het eerste is op donderdag 8 
maart tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen in Uitgeest. Dat 
gebeurt vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het tweede 
debat is op donderdag 15 maart in de protestantse kerk. Dat begint om 
19.30 uur. Het thema is dan verduurzaming en woningbouw. Inwoners 
zijn van harte welkom op beide avonden.

!

Voorjaarsvakantie? 
Houd inbrekers buiten!

Openbare politieke debatten 
 
8 maart, 20.00 uur. Gemeentehuis 
 
15 maart, 19.30 uur. (inloop 19.00 
uur) Protestantse kerk 
 
Koffie en thee staan klaar!

De kosten verbonden aan het verwij-
deren en opslaan van de auto worden 
verhaald op de rechthebbende. De au-
to wordt voor een termijn van 13 we-
ken opgeslagen bij de firma Garage-
bedrijf Takel- en Bergingsdienst van 
der Eng te Heemskerk. Daarna zal tot 
vernietiging van het voertuig worden 
overgegaan. De rechthebbende op de 
auto kan na deze publicatie contact 
opnemen met de behandelend amb-

tenaar, mevrouw R. Schipper. Zij is te 
bereiken op 14 0251. De rechtheb-
bende kan de auto, na het voldoen 
van de gemaakte kosten, meenemen. 
Op grond van het bepaalde in de Al-
gemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden tegen dit besluit bin-
nen zes weken na de dag van de pu-
blicatie van dit bericht, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het 
college. 

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Al-
gemene wet bestuursrecht is de gemeente Uitgeest voornemens, een au-
to (merk Jaguar) zonder kentekenplaten, geparkeerd op een parkeervak 
aan de Geesterweg in Uitgeest (achter de sporthal), te laten verwijderen 
op 26 februari 2018. Deze auto staat geparkeerd in strijd met artikel 2 
van de Parkeerexcessenverordening 1973 Uitgeest en artikel 40 van de 
Wegenverkeerswet 1994. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot 
en met 25 februari 2018 om de auto zelf te verwijderen. 

In opdracht van ProRail wordt de haag 
achter het geluidscherm bij de Kruis-
kamplaan verwijderd. Dit is noodza-

kelijk op grond van nieuwe regelge-
ving. De klimop op het geluidscherm 
blijft ongemoeid.

Beplanting Kruiskamplaan

Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor op 26 februari en 26 maart te-
recht in het Cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8. Schikt de datum u niet 
dan zijn er andere mogelijkheden in 
de regio. 

Voor senioren kost de keuring € 35,00 
en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het tarief € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u 

tijdens kantooruren naar het landelij-
ke afsprakenbureau van Regelzorg Rij-
bewijskeuringen: 
Het advies is om minstens vier maan-
den voor het verlopen van de geldig-
heid van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een keuring. Veel ge-
meenten verstrekken geen keurings-
formulieren (Eigen Verklaring met Ge-
neeskundig Verslag) meer en verwij-
zen naar het CBR. De Eigen Verklaring 
is echter ook verkrijgbaar bij Regel-
zorg en kost € 41,00.  

Rijbewijskeuringen

Sinds 14 februari 2018 zijn R. Kumar (afkomstig uit India), A.A. Toon (Verenigd 
Koninkrijk), O. Türemi� en T. Türemi� (Turkije) officieel Nederlanders. Na onder-
tekening van de Verklaring van Verbondenheid verraste burgemeester Wen-
dy Verkleij hen met een boeket bloemen en een kookboek met Nederlandse re-
cepten.

NATURALISATIE 




