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Schoorsteenbrand 
aan de Westergeest

Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer van Uitgeest en de brand-
weer van Heemskerk werden 
vrijdagochtend omstreeks  half 
elf gealarmeerd voor een schoor-
steenbrand aan de Westergeest. 
Ook de politie kwam ter plaat-
se. Er was inderdaad een brand-
je in de schoorsteen ontstaan, 
zo bleek bij onderzoek. De be-
woners waren inmiddels buiten. 

De brandweer heeft de smeu-
lende resten uit de open haard 
gehaald en buiten afgeblust. De 
brandweer heeft vervolgens de 
schoorsteen van binnen en op 
het dak gecontroleerd.
Na een goed uur kon de brand-
weer terug naar de kazerne. Een 
schoorsteenveger zal langsko-
men om de schoorsteen te ve-
gen. (bron: 112-uitgeest.nl)

Alle achtergrondinformatie in aparte bijlage

Wat gaat Uitgeest 
kiezen en waarom?

Uitgeest - Het gaat erom span-
nen! Op 30 januari neemt de ge-
meenteraad van Uitgeest een 
historische beslissing. Besloten 
wordt of de gemeentelijke or-
ganisatie (de ambtenaren) gaat 
versmelten met een of meer an-
dere gemeenten of dat een tota-
le (bestuurlijke) fusie misschien 
zelfs de beste optie is. Daarnaast 
wordt de meest geschikte part- 
ner gekozen voor die operatie: 
de IJmond (Heemskerk, al dan 
niet met Beverwijk en Velsen) of 
de BUCH (Castricum, al dan niet 
met Heiloo en Bergen).

Uiteraard heeft de gemeen-
te veel informatie verzameld en 
samengesteld om zowel de bur-
gers als de politiek grondig voor 
te bereiden op deze belangrijke 
beslissing. Al die informatie vindt 
u in een aparte bijlage bij deze 
editie van de Uitgeester Cou-
rant. Ook geven in deze bijlage 
de burgemeesters van de ande-
re gemeenten die bij deze beslis-
sing van Uitgeest betrokken zijn 
hun visie.

Bovendien kunt u de komen-
de twee weken nog uitgebrei-
der worden geïnformeerd en ook 
uw mening laten horen. Dat kan 
aanstaande zaterdag op een in-
formatiemarkt over de bestuur-
lijke toekomst van Uitgeest in 
het gemeentehuis. Alle politie-
ke partijen hebben van twee tot 
vijf uur een kraam en lichten hun 
standpunt toe. De koffie en thee 
staan klaar!
Een tweede mogelijkheid wordt 
geboden op zaterdag 25 janu-

ari van twee tot vijf uur tijdens 
een politiek café in de hal van 
het gemeentehuis. De gemeen-
teraadsleden zijn dan vooral be-
nieuwd naar de mening van de 
bezoekende inwoners in aan-
loop naar hun besluitvorming op 
30 januari.
Lees de acht extra pagina’s over 
de toekomst van Uitgeest dus 
goed door en laat uw stem ho-
ren over deze belangrijke, histo-
rische beslissing die moet wor-
den genomen!
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Zwitserse tompouce

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

Slagroom, Moscovisch met 
marasquin en amandelbroyage
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Hummel Kozijnen
Kunststof kozijnen strak, 
sterk en mooier dan hout
Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aankoop 
van kunststof kozijnen wanneer 
de oude aan vervanging toe zijn. 
Kunststof kozijnen van Hum-
mel Kozijnen in een houtnerf en 
voorzien van houtlookverbindin-
gen zijn strak en sterk en ze zien 
er zelfs nog mooier uit dan hou-
ten kozijnen. Behalve de uitstra-
ling van kunststof kozijnen is de 

lage onderhoudsgevoeligheid 
een belangrijk pluspunt. Maar er 
zijn meer voordelen; zo is de mi-
lieuvriendelijkheid van kunststof 
kozijnen niet minder dan die van 
houten kozijnen. Dat heeft niet 
alleen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het feit 
dat kunststof kozijnen niet meer 
geschilderd hoeven te worden, 
maar ook met de lange levens-

duur van ongeveer 75 jaar. En er 
hoeven geen bomen voor te wor-
den gekapt. 
De kunststof kozijnen van Hum-
mel zijn zeer goed geïsoleerd. 
Men kan kiezen uit verschillende 
soorten isolatieglas. De kunst-
stof kozijnen worden standaard 
geleverd met veiligheidsbeslag. 
Kennis en ervaring hebben ge-
leerd dat de inbraakgevoeligheid 
van een woning met ruim 90% 
afneemt. Met het 6% BTW tarief 
op arbeidsloon, dit jaar verlengd 
door de overheid, kan men veel 
geld besparen. 
Naast kunststof kozijnen kan 
men bij Hummel ook terecht 
voor het leveren van een dakka-
pel, Velux dakramen en voor de 
nodige binnenbetimmering. Ook 
het vervangen van zinken goten 
en dakbedekking van woning 
schuur of garage behoort tot de 
mogelijkheden. 

Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering. Elektrisch bedienba-
re aluminium rolluiken die be-
schermen tegen kou, lawaai en 
inbraak en voorzien zijn van een 
optilbeveiliging. De showroom 
van Hummel Kozijnen is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk, tel. 0251-234484 / 
06-10273172. Geopend: vrijdag 
van 13.00 uur tot 16.30 uur, za-
terdag van 12.00 uur tot 15.00 
uur en op afspraak. 

Akersloot - Met het planten van een Japanse notenboom door 
wethouder Mosk is maandagmiddag de opknapbeurt van de 
groenplek op de Rembrandtsingel afgerond. De gemeente heeft 
in samenspraak met omwonenden een nieuw ontwerp gemaakt 
voor deze plek. De opknapbeurt was nodig omdat de plek was 
verwilderd en er regelmatig grond en tuinafval werd gedumpt. 
De gemeente heeft bomen die in slechte conditie waren gekapt 
en het resten beplanting verwijderd. Daarvoor in de plaats kwa-
men nieuwe bomen en struiken. 

Groenplek Rembrandt-
singel is opgeknapt

Castricum - Op woensdag 30 ja-
nuari wordt een grote verwarm-
de tent opgezet op de Brink voor 
de stichting Sociaal Castricum 
waarin een feest wordt gevierd 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking op zondag 2 
februari. Maar eerst treden mu-

ziekvereniging Emergo en mu-
sicalgroep The Cast donderdag 
op. De aanvang is 20.00 uur. De 
entree is vijf euro. De opbrengst 
van deze avond komt geheel ten 
goede aan het feest op zondag 2 
februari. Aanmelden bij Annelies 
Poel: 0251-658674.

Castricum - Het Projectkoor 
Castricum brengt op 11 mei het 
concert 'World Tour'. Er wordt 
muziek uit diverse landen in-

gestudeerd met een afwisse-
ling tussen klassieke muziek en 
lichtvoetige songs. Ruim zeven-
tig deelnemers werken mee. Een 

Meezingen in Projectkoor? aanmeldingsformulier kan tot 15 
februari worden gedownload via 
www.projectkoor-castricum.nl. 

De repetities vinden plaats in de 
protestantse kerk Limmen op de 
zaterdagochtend vanaf 29 maart. 

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergade-
ring op donderdag 16 januari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Uitgeest. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel inzake het vaststellen van de Verordening elektronische kennis-
geving.
- Voorstel inzake het vervolg van de verkenning samenwerking gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 
24-12-2013 - OV 2013-115 - Nabij Geesterweg 6, sectie A, nummer 828 - 
Oprichten bedrijfsverzamelgebouw
10-01-2014 - OV 2014-001 - Nabij de Kleistunnel sectie H, nummer 118 - 
Plaatsen reclame-uiting

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNINGEN 
(REGulIERE PROCEDuRE)
Verzenddatum
30-12-2013 - OV 2013-104 - Nabij Geesterweg 6, sectie A, nummer 828 - 
Aanleggen uitrit 
14-01-2014 - OV 2013-108 - Kuil 26 - Oprichten woning
15-01-2014 - OV 2013-099 - Busch en Dam 22 - Oprichten ligboxstal

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. De-
ze termijn van zes weken gaat in één dag na de verzending van de beslui-
ten aan de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de da-
tum van deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de in-
werkingtreding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op 
een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een 
voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoe-
ken om een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige voorzie-
ning moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

Openingstijden
Gemeentehuis 
maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Publieksbalie: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: 
maandag t/m vrijdag 09.00-
12.00 uur.

 woensdag 13.30-16.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Provincie Noord-Holland, Stads-
regio Amsterdam en de gemeen-
ten Zaanstad, Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen heb-
ben op 9 januari een samen-
werkingsovereenkomst onder-
tekend. Het gaat om afspraken 
over de aanpak van de nieuwe 
wegverbinding tussen de rijks-
wegen A8 en A9.  
Gedeputeerde Elisabeth Post: 
‘We gaan nu echt van start met 
de aanpak van de ontbrekende 
schakel in het Noord-Hollandse 
wegennet. Dat is goed voor de 
doorstroming en voor de lokale 
leefbaarheid.’ 
In de overeenkomst is afgespro-
ken een planstudie te starten 
naar de verbinding A8-A9 en om 
een voorkeur te bepalen voor de 
wijze van marktbenadering. Uit-
gangspunt is de zogenaamde 
Heemskerkvariant, uitgevoerd 
als een provinciale weg met 

tweemaal twee rijstroken. De 
Heemskerkvariant loopt van de 
A8 ter hoogte van de Nauerna-
sche Vaart naar de A9 ter hoogte 
van de aansluiting Heemskerk. 
Het streven is deze weg te rea-
liseren in de periode 2018-2020. 
De nieuwe verbinding moet lei-
den tot snellere reistijden, een 
verbetering van de leefbaarheid 
in grote delen van Zaanstad en 
bijdragen aan de robuustheid 
van het hele wegennet. De kos-
ten van de aanleg zijn geraamd 
op € 150 miljoen euro.
De volgende stap wordt het op-
stellen van een plan van aan-
pak voor de planstudie. Hierin 
worden de verschillende stap-
pen beschreven en wie waar-
voor verantwoordelijk is. Er is 
een inspanningsverplichting om 
in 2014 besluiten te nemen tot 
een bijdrage van minstens € 111 
miljoen. 

Ophaaldata gft-afval
In week 4 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 januari.
De Koog: woensdag 22 januari.
De Kleis en Waldijk: donderdag 23 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 januari.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
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BUCH-gemeenten zien voor-
delen in samenwerking

Burgerlijke 
stand

OVERLEDEN
P.M. van Leeuwen, 
65 jaar

ONDERTROUW
W.D. van der Veen 
en L. Griek

Samenwerkingsovereen-
komst nieuwe verbinding 
A8-A9

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door van links 
naar rechts: Cees Loggen (Stadsregio Amsterdam), wethouder Ronald 
Vennik (Velsen), wethouder Cees Beentjes (Heemskerk), gedeputeerde 
Elisabeth Post (provincie Noord-Holland), wethouder Piet Linnartz 
(Uitgeest) en wethouder Dennis Straat (Zaanstad).

De gemeenteraad van Uitgeest 
beslist op 30 januari tussen een 
verdergaande samenwerking 
met de IJmond (Velsen, Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest) of 
met de BUCH-gemeenten (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum, Hei-
loo). Aan de vooravond van dat 
besluit hebben de BUCH-ge-
meenten de resultaten bekend-
gemaakt van een verkenning 
die eigen ambtenaren de afge-
lopen maanden uitvoerden naar 
de voordelen van samenwerking 
op ambtelijk niveau.

Uit dat onderzoek blijkt dat het 
samenvoegen van de vier amb-
telijke apparaten voordeel kan 
opleveren wat betreft de ver-
mindering van kosten en kwets-
baarheid en het vergroten van 
de kwaliteit van dienstverlening.
Afhankelijk van de richtingkeu-
ze van de Uitgeester gemeente-
raad worden de voordelen van 
ambtelijke samenvoeging (het-
zij met, hetzij zonder Uitgeest) 
verder onderzocht en doorgere-
kend. Daar trekken de gemeen-
ten een jaar voor uit. Onder-
tussen gaan de organisaties de 

reeds bestaande vormen van sa-
menwerking uitbreiden en in-
tensiveren. Samengaan in de 
vorm van bestuurlijke fusie is 
niet aan de orde.
De dienstverlening dicht bij de 
burgers vormde het uitgangs-
punt voor het onderzoek. De 
aandacht ging daarbij uit naar 
een duurzame toekomst waarbij 
elke gemeente vitaal, financieel 
gezond en stimulerend wil blij-
ven om zo voor een goede leef-
omgeving voor haar inwoners te 
zorgen. 

Voor de vier gemeenten is het 
in hun huidige omvang vrijwel 
onmogelijk om alle huidige en 
nieuwe taken, voortkomend uit 
de taakopdracht vanuit het Rijk 
en de bezuinigingen, zelfstan-
dig uit te voeren. Een verregaan-
de samenwerking kan noodza-
kelijk zijn om toekomstbesten-
dig te zijn en te blijven. Om die 
reden hebben de gemeentera-
den van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo medio 2013 aan 
hun colleges gevraagd de moge-
lijkheden van samenwerking te 
verkennen

Trekking 
kerstboom-

loterij
De volgende zestien nummers 
van de loterij kerstboomversnip-
pering hebben een waardebon 
van € 20,- gewonnen, af te halen 
bij de receptie van het gemeente-
huis. Van de kleur blauw de vol-
gende lotnummers: 10, 16, 27, 
229, 254, 289, 373, 476, 477.
Van de kleur roze: 8, 15, 202, 
229, 314, 510, 596.

Informatiemarkt 
en Politiek Café
Kom op zaterdag 18 januari naar 
de Informatiemarkt over de be-
stuurlijke toekomst van Uitgeest! 
In het gemeentehuis lichten de 
zes fracties van de gemeenteraad 
elk vanuit de eigen marktkraam 
van 14.00 tot 17.00 uur de be-
schikbare informatie toe. De kof-
fie en thee staan klaar en op al uw 
vragen krijgt u antwoord!
Zaterdag 25 januari van 14.00 tot 

17.00 uur wordt de hal van het 
gemeentehuis een Politiek Café. 
De gemeenteraadsleden zijn dan 
vooral benieuwd de mening van 
de bezoekende inwoners te ho-
ren, in aanloop naar hun besluit-
vorming op 30 januari. Tijdens 
het Politiek Café wordt ook de 
uitslag van de enquête over de 
toekomst van Uitgeest bekend-
gemaakt.

Geldigheid paspoort 
Diverse media hebben vorige 
week bericht over de invoering 
van de tienjarige geldigheids-
duur voor paspoorten en iden-
titeitskaarten. Daarbij is soms 
ten onrechte de indruk gewekt 
dat de tienjarige geldigheids-

duur al sinds afgelopen 1 janua-
ri geldt. Dit is echter niet het ge-
val. De feitelijke invoeringsda-
tum wordt nog bekendgemaakt. 
De gemeente hoopt hier binnen-
kort informatie over te ontvan-
gen. 

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl
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Goede ideeën gezocht 
voor de Foodwalk

Castricum - Op dinsdag 28 ja-
nuari vanaf 20.00 uur wordt er 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
een lezing over foodwalks ge-
geven. Vorig jaar is een nieuw 
landelijke netwerk van maal-
tijdwandelingen en -fietstochten 
geopend. Aan de hand van re-
cepten en een wandelroute kan 
iedereen zelf ingrediënten voor 
een maaltijd verzamelen. Mede-
werkers van De Tuin zijn nu op 
zoek naar mensen die ideeën 
hebben voor een Foodwalk door 
Castricum.

Foodwalks zijn wandelingen van 
rond de veertien kilometer met 
een vast start- en eindpunt. Op 
dit punt zijn een routekaartje en 
recepten verkrijgbaar. Aan de 

wandeling wordt een recept ge-
koppeld waarvoor men tijdens 
de wandeling ingrediënten plukt 
uit de natuur of koopt bij (bio-
logische) verkooppunten op de 
route. In Noord-Holland zijn door 
Landschap Noord-Holland vorig 
jaar twee Foodwalks ontwikkeld 
in Bergen en in Heemstede. Daar 
wil Landschap Noord-Holland 
een wandeling door de omge-
ving van Castricum aan toevoe-
gen. Iedereen wordt uitgenodigd 
om ideeën in te brengen. Dit kan 
gaan over wandelroutes maar 
ook over (streek)gerechten of 
specifiek ingrediënten die pas-
sen bij Castricum of de regio. De 
lezing is gratis, aanmelden voor 
26 januari via info@tuinvankapi-
teinrommel.nl. 

Aldabra, hel of paradijs
Castricum - Nauwelijks iemand 
weet waar Aldabra ligt en dat is 
nu juist de reden dat op en rond 
dit atol in de Indische Oceaan de 
hoogste biodiversiteit op aarde 
te vinden is. Op dinsdag 14 ja-
nuari organiseert Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland in 
samenwerking met De Hoep een 
lezing met beelden onder de titel 
‘Aldabra, hel of paradijs’. De le-
zing wordt gegeven door natuur-
fotograaf Philip Friskorn.
,,Alleen op Aldabra komen der-
tien endemische vogelsoorten 
voor, zoals de Heilige ibis en de 
Aldabra ral. Op de eilanden in 
de Indische Oceaan leefden ooit 
zes niet vliegende vogelsoorten, 

waaronder de bekende Dodo. 
Alleen de Aldabra ral is uiteinde-
lijk overgebleven. Maar niet alles 
wat op Aldabra vliegt is vogel. De 
vliegende hond, een fruiteter, is 
er ook redelijk talrijk.”

Om een boek te maken voor het 
WWF vertrokken acht Foto Na-
tura fotografen in 2005 naar de-
ze eenzame en onbewoonde 
stip in de Indische Oceaan. Wat 
daar door het Aldabra Expediti-
on Team in beeld werd gebracht 
komt is te zien tijdens deze le-
zing. De lezing vindt plaats in De 
Hoep en begint om 20.00 uur. 
Vooraf opgeven via www.pwn.nl/
eropuit of  0251-661066. 

Drietal verdacht van 
beroving en bedreiging
Castricum - De politie hield in 
de nacht van vrijdag op zater-
dag drie mannen, van 18, 19 en 
17 jaar uit Bodegraven, Baren-
drecht en Oosterhout aan.
Een 23-jarige man belde de po-
litie nadat hij door drie man-
nen was beroofd van zijn fiets. 
De man fietste over de Hol-

laan toen een van de verdach-
ten hem klemreed. Ze bedreig-
den het slachtoffer met een mes 
en gingen er vervolgens vandoor 
met de fiets van het slachtoffer. 
Agenten zochten in de omgeving 
en konden de drie mannen aan-
houden op de Beverwijkerstraat-
weg. Het drietal zit vast.

Inbraak woning Mient 
Castricum - Vorige week 
woensdag werd ingebroken in 
een woning aan de Mient. De 
daders kwamen het pand binnen 
door een raampje aan de voor-
zijde van het pand te vernielen. 
Via dit raampje kon het slot van 

de voordeur worden geopend. 
De gehele woning werd door-
zocht. Hierbij werden onder an-
deren een laptop, sieraden en 
een camera weggenomen. De 
inbraak vond plaats tussen 12.45 
en 22.15 uur.

Marilyn Monroe in kurk
Limmen - Limmen Ludiek gaat, 
na het maken van een kurken-
portret van Nelson Mandela, een 
andere techniek toepassen als 
Marilyn Monroe wordt gepor-
tretteerd. Marilyn is zaterdag 1 
maart van de partij bij de carna-
valsoptocht van De Uylenspieg-
hels. Limmen Ludiek heeft in-
middels contact met drie kurk-
kunstenaars, uit London, Tirana 
en Chicago, om ervaringen uit te 
wisselen.
Marilyn Monroe wordt ruim twee 
keer groter dan het portret van 
Nelson Mandela. Er worden zo’n 

6.000 spijkertjes gebruikt waar 
de kurken opgedrukt worden. 
Reclamestudio Robert Bijl zorgt 
dat de afbeelding op hout ge-
drukt wordt. Vrijdagavond 17 ja-
nuari is er weer een kurken-
sorteersessie in het Kurkenhof 
op de Jan Valkeringlaan. ,,De 
330.000 kurken uitsorteren op 
kleur is nu onze grootste zorg en 
uitdaging”, zegt voorzitter Kees 
de Jong. ,,Wij hopen dat we heel 
veel vrijwilligers mogen begroe-
ten in de Kurkenhof het komen-
de jaar.” Iedereen is welkom van-
af 19.00 uur.

Castricum - Donderdag 23 ja-
nuari geeft Lia Vriend een le-
zing over de Beemster,  een van 
de eerste grote droogmakerijen 
in de 17e eeuw, die heel groot 
stempel gedrukt hebben op het 
karakter van de Hollandse land-
schappen. De Beemster staat 
dan ook op de Werelderfgoedlijst 

Lezing Beemster van de Unesco. Lia maakt aan de 
hand van vele kaarten, luchtfo-
to’s en andere illustraties het ka-
rakteristieke landschap van De 
Beemster duidelijk. De lezing 
vindt van 14.00-16.00 uur plaats 
in De Kern aan de Overtoom. 
De organisatie is in handen van 
het Vrouwen Contact Castricum. 
Niet-leden betalen vier euro, in-
clusief consumptie.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 15.30 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
The Wolf of Wallstreet
donderdag & vrijdag 13.30 uur   

zaterdag 15.30 uur   dinsdag 13.30 uur    
 woensdag 13.00 & 21.00 uur

Mandela: Long walk to freedom
vrijdag 13.30 uur    dinsdag 21.00 uur   

Captain Phillips
vrijdag 19.00 uur    zondag 11.00 uur 

Het Diner
donderdag 13.30 uur   zaterdag 18.30 uur   

zondag 15.30 uur   maandag 20.00 uur   
La Grande Bellezza

vrijdag & zaterdag 18.30 uur  
The Hobbit 2 - 2D

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 16.15 & 21.30 uur   

zaterdag 16.00 & 21.30 uur   
zondag 19.30 uur   

dinsdag 13.30 & 19.00 uur   
woensdag 16.00 & 19.00 uur   

Soof
vrijdag 16.15 uur   zaterdag 13.30 uur  

zondag 13.00 uur  
woensdag 16.00 uur  
Frozen (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 & 13.00 uur  
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op kamp

Programma 16 jan t/m 22 jan 2014

Levensreis Mandela: 
Long Walk To Freedom

Mandela: Long Walk To Freedom, 
gebaseerd op de gelijknami-
ge autobiografie, neemt het pu-
bliek mee op de indrukwekken-
de levensreis van Nelson ‘Madi-
ba’ Mandela. 

De film biedt een unieke visie op 
de ontstaansgeschiedenis van 
een modern icoon - vanaf zijn 
jeugd in een klein plattelands-

dorp tot en met zijn president-
schap van Zuid-Afrika in de ja-
ren ‘90. De film schetst een eer-
lijk portret van Mandela als jon-
ge man met een voorkeur voor 
boksen, snelle auto’s en mooie 
vrouwen, maar ook als een ge-
talenteerd advocaat en vrijheids-
strijder die wapengeweld niet uit 
de weg ging om zijn politieke 
boodschap over te brengen. 

Jep Gambardella is een knappe 
man en onweerstaanbare verlei-
der. Een succesvol journalist die 
ooit een roman schreef die hem 
een literaire prijs en de reputa-
tie van gefrustreerd schrijver op-
leverde. Nog altijd maakt hij deel 
uit van het mondaine leven in de 
stad Rome. Hij is er elke avond, 

La Grande Bellezza op elk feestje, zijn scherpe geest 
wordt bejubeld en zijn gezel-
schap wordt opgezocht. 

Hij denkt echter met verbittering 
terug aan zijn gepassioneerde 
jeugdliefde en besluit na zijn 65e 
verjaardag het schrijven weer op 
te pakken en op zoek te gaan 
naar de eigenlijke zin en schoon-
heid van het leven.

Acts van topniveau dit 
weekend in Bakkerij

Castricum - Op vrijdag 17 ja-
nuari is het tijd voor wat inter-
nationale en nationale akoesti-
sche muziek van topniveau in de 
Bakkerij. Op deze avond zal de 
lokale Heemskerkse held Frank 
Doesburg het spits afbijten. 
Daarna laat Ellen Cox horen wat 
ze in huis heeft. Deze vrouw uit 
Wales speelt akoestische folk-
punk met duidelijke swing en 
bluesinvloeden. Daarna komt de 
Schot Mark McCabe op het po-

dium en met zijn fluwelen stem 
de harten van het publiek doen 
smelten. Daarna een dansje met 
het Sweet Empire DJ Team Drive 
In Show. Deuren gaan om 21.00 
uur open en entree is drie euro.
Op zaterdag gaat De Bakkerij 
door met onvervalste rap, rock, 
funk en rapcore met Steenkoud 
en Martial Mouse. 
Zaterdag 18 januari is de zaal om 
22.30 uur open en de entree is 
gratis. 

Rodrigo en Gerard 
in De Oude Keuken
Bakkum - Zaterdag 18 janua-
ri vanaf 14.00 uur treden Rodri-
go en Frank en Gerard Bierste-
ker op in de nieuwe locatie van 
het voormalige Oude Theehuys: 
De Oude Keuken. Er is ruimte 
voor meer publiek en de akoes-
tiek is goed. 
De uit Chili afkomstige Rodrigo 
zingt Latijns-Amerikaanse mu-
ziek en begeleidt zichzelf daarbij 
op gitaar. Zijn repertoire bestaat 
grotendeels uit werk van Victor 
Jara en Silvio Rodriguez. Frank 
vult hem aan op sologitaar. Hij 
is beroepsmuzikant en speelt bij 
Vanzanden en Delahaye. 
Victor Jara speelde in Chili een 
belangrijke muzikale en politieke 
rol tijdens de regering van Salva-
dor Allende. De coup overleefde 
hij daarom niet. Sylvio Rodrigu-
ez, de Cubaanse John Lennon, is 
de bekendste zanger van volks-
liedjes in Cuba. Zijn teksten zijn 
welsprekend en symbolisch, zo-
wel romantisch als politiek. 
Gerard Biersteker is een sin-

ger-songwriter. Na een leven 
als beroepsbassist die op ve-
le podia stond, is hij nu alweer 
tien jaar vol overgave bezig met 
het schrijven van teksten en het 
daarbij componeren van mu-
ziek. Hij heeft hierin, mede dank-
zij zijn verleden als bassist, een 
eigen stijl ontwikkeld. Zijn tek-
sten zijn persoonlijk, zijn zang is 
ingetogen en de begeleiding is 
vloeiend en melodieus. De Oude 
Keuken staat op het terrein van 
Dijk en Duin.

Limmen  - Op zondag 19 ja-
nuari speelt orkest Barksda-
le Jazz Moment in Vredeburg 
tijdens een nieuwe editie van 
de Jazz Session Club.  

Het orkest is  een vervolg op het 
trio Chet’s Choice.  De muzikan-
ten spelen nummers van Charlie 

Parker, Miles Davis, Dizzie Gil-
lespie, Clifford Brown en vele an-
deren uit die tijd. 

Maar eerst is er vanaf 16.00 uur 
en jamsession van een uur en zo 
wordt deze editie ook weer afge-
sloten. De toegang is gratis. Lid 
van de club is mogelijk.  

Jazzorkest in Vredeburg

Kaartverkoop Zorro - 
de Musical van start  
Castricum - Op 15 mei gaat 
Zorro - de Musical van The Cast 
in première in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. The Cast 
is sinds het voorjaar 2013 hard 
aan het repeteren aan de wer-
velende en intensieve Zorro-

show. Compleet met flamenco, 
schermduels en heel veel zang 
en dans belooft deze unieke mu-
sical een waar spektakel te wor-
den. Met trots meldt The Cast op 
hun website de eerste en eni-
ge amateurgroep in Nederland 

te zijn die de rechten voor Zorro 
- de Musical heeft weten te be-
machtigen. 
Kaarten zijn te bestellen via 
de website van het Kennemer  
Theater: www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa: 0251 
221453. Op donderdag 15 mei 
gaat Zorro - de Musical van start 
met een speciale feestelijke pre-
mière, waarna drie voorstellin-
gen volgen op vrijdagavond 16 
mei en zaterdag 17 mei, matinee 
en ‘s avonds.

Volksmuziek van Charivari trio
Castricum - Op zondag 19 ja-
nuari speelt Het Charivari trio bij 
Toonbeeld Concert op Zondag. 
Het Charivari trio zingt en speelt 
op viool, accordeon en contrabas 
muziek van Roemenië tot Vene-
zuela. Eigenzinnige bewerkingen 
van authentieke Zuid-Ameri-
kaanse en Oost-Europese volks-
muziek worden afgewisseld met 
eigen composities, Cubaanse 
begrafenisdansen worden ver-
mengd met nieuwe Nederlandse 
(zigeuner)muziek en Roemeen-
se drinkliederen. Anneke Fran-

kenberg specialiseerde zich na 
haar conservatoriumstudie viool 
in Zuid-Amerikaanse volksmu-
ziek, Bart Lelivelt studeerde ac-
cordeon aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Arnhem, Gerard 
Schoren speelt contrabas in het 
Nederlands Begeleidingsorkest. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en de Readshop.Aanvang 
11.30 uur in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 

Castricum – De lokale par-
tij CKenG heeft een soort car-
navalsliedje opgenomen met als 

Politieke muziek naam Lokale Politiek. Dat haal-
de Radio 1, 3FM, Geen Stijl en de 
nationale tv. 
De vraag of lokale politici zich 
met dit soort dingen bezig zou-

den moeten houden stond daar-
bij centraal. 
Op YouTube is het nummer al 
meer dan vijfduizend keer be-
luisterd en bekeken.



LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Marie-Jose Custers van Cus-
tersCoaching in Akersloot werd 
aangenaam verrast met een tele-
foontje van RTL4. Het programma 
Altijd Jong dat wekelijks wordt uit-
gezonden op zondag om 11.50 wil-
de graag een deskundige aan het 
woord laten die werkt met adem-
therapie. Zij vonden daarop Marie-
Jose Custers die werkt met de me-
thode Transformational Breathing. 
Marie-Jose Custers is een van de 
eerste mensen in Nederland die 
met deze ademhalingsmethode 
leerde werken. Inmiddels heeft ze 
ruim tien jaar ervaring en heeft ze 
een praktijk in Akersloot. 
RTL4 zal op zondag 26 januari om 
11.50 een item over dit onderwerp 
brengen met Marie-Jose als geïn-
terviewde expert. Op zaterdag 1 fe-
bruari wordt het programma her-
haald om 12.20. Marie-Jose zal 
naar aanleiding van deze uitzen-
ding de kijkers een aanbod doen 
om kennis te maken met deze me-
thode. Informatie hierover is vanaf 
26 januari te vinden op www.cus-
terscoaching.nl. 

CustersCoaching 
gaat voor de 

kijkcijfers

Tijdens de open avond dinsdag 21 januari bij Tijd & Ruim-
te, centrum van verandering, worden er demonstraties ge-
houden om meer bekendheid te geven aan natuurgenees-
wijzen.
Het thema van de avond is ‘Nieuwe start’. Een nieuwe start 
in een nieuw jaar, een nieuw leven, nieuwe gewoontes. Hoe 
kunnen natuurgeneeswijzen daarin bijstaan? Marga van 
Koeveringe van Oprecht & Rechtop, demonstreert  zwan-
gerschap shiatsu, een oosterse geneeswijze uit Japan. Shi-
atsu is een prima manier om het lichaam weer in balans 
te brengen met milde druk op de meridianen. Dit is zon-
der gevaar voor het kind. Michaëla Wierdsma, therapeut bij 
Kinéfl eX, praktijk voor bewustwording en gezondheid, de-
monstreert voetrefl exologie een krachtige manier om de 
gezondheid van de mens in kaart te brengen en het zelfge-
nezend vermogen te stimuleren. Ook wordt Quantum-Flex 
gedemonstreerd, men kan met lichte aanraking ervaren 
hoe botten en wervels licht verschuiven.

Tussen 19.00 en 21.30 uur is iedereen welkom aan de 
Tijm 2a in Castricum. Naast de demonstratie zijn er intro-
ductieaanbiedingen met fl inke korting. Meer informatie 
op www.tijdenruimte.nl, info@tijdenruimte.nl of tel.: 0251 
670671/0655854881. 

Open huis 
Tijd en Ruimte

Hormonal Profi ling is een revoluti-
onaire methode waarmee men zich 
zowel vitaler als jonger gaat voe-
len en tegelijkertijd vet kan verlie-
zen bij de specifi eke probleemge-
bieden. Naast de effectieve behan-
delmethode Mylogenics voor bles-
sures en chronische klachten, kan 
men nu ook voor Personal Hormo-
nal Profi ling terecht bij Reactivated 
in Castricum. 
Willem de Boer van Reactiva-
ted vertelt: ,,Door middel van een 
twaalfpunts huidplooimeting kan de 
persoonlijke hormonale profi el wor-
den bepaald. Men krijgt een ge-
richt voedingsadvies, supplementenadvies en trainingsche-
ma op maat gemaakt op het persoonlijke hormonale pro-
fi el. Veel mensen volgen een dieet met als doel ‘afslanken’. 
Veel dieten zorgen voor een verlaging van het metabolisme, 
de stofwisseling. Hierdoor valt men in eerste instantie af, 
maar helaas is dit merendeels de spiermassa die verdwijnt.” 
Een slanke taille maar brede heupen en dikke benen? Een 
zwembandje of bierbuik? ,,Dit zijn zeer herkenbare voor-
beelden waarbij duidelijk sprake is van ‘hormonale disbans’, 
aldus De Boer. ,,Personal Hormonal Profi le maakt het mo-
gelijk om plaatselijke vetophopingen te beïnvloeden door 
het op natuurlijke wijze manipuleren, oftewel weer in balans 
brengen van de hormonen.” Neem voor aanmelding contact 
op met Willem de Boer, tel.: 0649104827, info@reactivated.
nl. Kijk ook op www.reactivated.nl voor meer informatie. 

Hormonaal in balans 
bij Reactivated

Zondag 26 januari organiseren 
Frank Boske en Jolanda Out een 
eendaagse fotocursus in Dops-
straat23 in Castricum waarin alle 
basisprincipes van de fotografi e 
worden besproken en toegepast.
De bijeenkomst start om 11.00 
uur met een powerpointpresen-
tatie waarin alle instellingen van 
de camera worden duidelijk ge-
maakt. Dan gaat het gezelschap 
naar buiten en passen de instel-
lingen toe zodat men direct kan 
zien wanneer er wat gebeurt. De 
lunch is gezamenlijk en aan het 
eind van de middag worden de 
foto’s besproken. De cursusdag 
eindigt om 17.00 uur. Opgeven 
via jolandaout@casema.nl of bel 
naar 06-52113577. 

Beter fotograferen in een dag

Op zondag 19 januari organiseert de Munten- en Postzegel-
Organisatie (MPO) een nieuwe verzamelbeurs met gratis taxa-
ties in Heiloo. 

Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen 
van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar het Fletcher Ho-
tel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. Hier worden die dag 
vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen 
– en buitenland aangeboden. Er zijn munten vanaf de Grieks/
Romeinse periode tot en met de nieuwste euro’s, postzegels 
vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en 
maten. Al eens een munt van 2000 jaar oud in handen gehad? 
Of het bankbiljet ‘Tientje van Lieftinck’? Ook misdrukken van 
munten en postzegels kunnen veel geld waard zijn. Tevens kan 
men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude 
ansichtkaarten gratis laten taxeren.  

Nieuwe verzamelbeurs 
met gratis taxaties 

Autocentrale Uitgeest is al ruim tien jaar actief als het vertrouwde adres 
voor betrouwbare, jonge occasions, reparaties en schadeafhandeling. Sjaak 
Abrahams en Richard de Goede bieden kwaliteit voor een betaalbare prijs. 
,,Autocentrale Uitgeest is groot geworden door de combinatie service, kwa-
liteit, prijs en kennis”, zegt Sjaak. ,,In onze goed georganiseerde werkplaats 
voeren wij alle voorkomende werkzaamheden/onderhoud en reparatie`s uit. 
Onze vakbekwame monteurs werken aan alle merken moderne auto`s.” De 
afgelopen periode heeft het team zich met volle kracht ingezet om gratis 
wintercontroles uit te voeren, zodat de klanten van dit bedrijf veilig de win-
ter ingaan. Een rondje service van de zaak! Autobedrijf Uitgeest is te vinden 
op de Populierenlaan 39 Uitgeest, tel.: 0251-311275, 
www.autocentraleuitgeest.nl.

Service van de zaak bij 
Autocentrale Uitgeest

Autocentrale Uitgeest 
is al ruim tien jaar 
actief als het vertrouw
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Reinilde Hanekroot 
exposeert bij Schuyt

Uitgeest - In de maanden janu-
ari en februari kunt u de schilde-
rijen van Reinilde Hanekroot bij 
Boekhandel Schuyt bewonde-
ren. Reinilde is geboren in Brus-
sel en woont in Bergen NH.. Ze 
volgde een grafische opleiding 
en was werkzaam als vormgever 
bij verschillende ontwerpstudio’s 
en heeft vele jaren les gegeven 
als docent tekenen en schilde-
ren o.a. bij de Stichting Kunstzin-
nige Vorming in Amsterdam en 
Alkmaar.
De werken zijn op paneel en 
doek  in acrylverf geschilderd. 
Het betreft voornamelijk land-

schappen die geïnspireerd zijn 
door indrukken opgedaan aan 
de kust en in de polder in Noord 
Holland. Niet  alleen het moment 
van de dag, het licht, de weers-
gesteldheid en het jaargetij-
de, maar ook stemmingen  zijn 
van grote invloed. Daardoor kan 
eenzelfde onderwerp resulte-
ren in totaal verschillende schil-
derijen, met hun eigen sfeer en 
spanning. Het is zoeken naar de 
grenzen van de werkelijkheid om 
de kloof tussen waarneming en 
gewaarwording te overbruggen.
De kleurrijke werken kunt u be-
kijken tot eind februari.

Extra jubileumconcert 
Vocal group Close-Up

Uitgeest - Wegens groot suc-
ces heeft Vocal group Close-
Up uit Alkmaar een extra con-
cert ingelast op zaterdag 25 ja-
nuari in dorpstheater De Zwaan 
in Uitgeest. Met een middag- 
én avondoptreden in dit theater 
sluit Close-Up haar succesvol-
le reeks jubileumconcerten ‘In 
de hoofdrol’ af. Eerder stond het 
koor al voor volle zalen in thea-
ters in Alkmaar, Amsterdam en 
Hoorn. 
De muzikale leiding is in handen 
van dirigent Pepijn Lagerwey uit 
Spaarndam; regisseur is Bram 
van Oers uit Zaandam.

Close-Up bestaat 25 jaar. Bij ‘In 
de hoofdrol’ draait alles dan ook 
om Close-Up. Met onder andere 
ontmoetingen met oude beken-
den, meest gewaardeerde num-
mers en kippenvelmomenten. 
Oud-koorleden, familie, vrien-
den, fans en huidige leden delen 
hún Close-Up moment voor de 
camera. Dit kan niet anders dan 
een verrassende wending geven.
Reserveren kan via www.vo-
calgroupcloseup.nl/reserve-
ren of bel 0224-571568. Kaarten 
kosten 13 euro, voor kinderen tot 
12 jaar en 65+ 8 euro.
Vocal group Close-Up bestaat 

momenteel uit 18 ervaren zan-
gers en zangeressen uit heel 
Noord-Holland. Het koor uit Alk-
maar heeft zijn sporen verdiend 
met veelstemmige eigentijdse 
close harmony. Close-Up heeft 
al menige prijs in de wacht ge-
sleept op festivals. In 2007 won 
het koor de eerste prijs op het 
BALK Vocal Light Top Festival 
waar Close-Up ook de Bert Eer-
den Prijs won voor het hoogst 
aantal punten in alle categorie-
en. 
Close-Up bereikte in 2010 als 
enig lichte muziekkoor de finale 
van het Nederlands Koorfestival.

Mevrouw Antonisse 
verdient een Pluim
Uitgeest - Mevrouw Antonisse 
uit Uitgeest verdient een Pluim. 
Zij viel in de prijzen door mee te 
doen aan de landelijke campag-
ne “Lege batterijen? Lever ze in 
en WIN!” van Stichting Batterijen 
(Stibat). Met haar deelname be-
wijst de inwoonster uit Uitgeest 
zichzelf en het milieu een uitste-
kende dienst. 

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leve-
ren maak je elke maand kans op 
het winnen van een reischeque 
ter waarde van 2000 euro en 50 
Blauwe Pluimen. Hoe? Door je 
naam, adres en telefoonnummer 
op een briefje te schrijven en 
dat samen met tien lege batte-
rijen in een zakje te stoppen. Dit 
zakje gooi je in de inzamelton of 

-box bij één van de ruim 22.000 
deelnemende supermarkten en 
andere winkels. Inleveren kan 
ook bij het gemeentedepot of de 
chemokar. Elke maand is er een 
trekking uit de door Stichting 
Batterijen opgehaalde zakjes 
met batterijen. Op www.legebat-
terijen.nl worden elke maand de 
winnaars bekendgemaakt.
 
Werken aan schonere planeet
Stichting Batterijen zamelt zo 
veel mogelijk batterijen in voor 
recycling. Oude batterijen krij-
gen een nieuw leven, bijvoor-
beeld als kaasschaaf, zaklamp 
of fiets. Bovendien komen stof-
fen die schadelijk kunnen zijn 
voor het milieu, niet in de bodem 
terecht. Zo werken we aan een 
schonere planeet. Door lege bat-

terijen in te leveren, help je daar 
fantastisch bij! Geen lege batte-
rijen in de afvalbak, maar in de 
ton bij speciale inzamelpunten. 
Dat verdient een Pluim.

Een Pluim is een geweldige bele-
venis. Om zelf van te genieten of 
samen met vrienden en familie. 
Naar een attractiepark of muse-
um bijvoorbeeld. Een workshop 
volgen of een dagje naar de sau-
na. 
Er zijn Pluimen in verschillende 
kleuren. Winnaars krijgen een 
Blauwe Pluim die bij besteding 
minstens 47,60 waard is.
Wie vrienden, familie en kennis-
sen op deze actie wil wijzen, kan 
dat via Facebook doen. Stichting 
Batterijen volgt daar welke bele-
venissen de winnaars uitkiezen 
en wat hun ervaringen zijn als 
zij die Pluimen eenmaal hebben 
verzilverd. Winnaars wordt daar-
om gevraagd een berichtje ach-
ter te laten op facebook.com/le-
gebatterijen.

Op dinsdag in Uitgeest
Rabobank is gestart 
met seniorenadviseur
Uitgeest - Sinds vorige week 
brengt een seniorenadviseur van 
Rabobank IJmond Noord weke-
lijks een bezoek aan Uitgeest. Zij 
gaat oudere Rabobank-klanten 
in Uitgeest helpen, die vanwe-
ge hoge leeftijd of beperkte mo-
biliteit geen bezoek aan de kan-
toren in  Heemskerk en Bever-
wijk kunnen brengen. Oudere 

klanten kunnen bij haar terecht 
met vragen of voor het regelen 
van eenvoudige bankzaken. Het 
is niet mogelijk om contant geld 
op te nemen of te storten. 
De seniorenadviseur is elke dins-
dag van 14.00 - 16.30 uur te vin-
den in de activiteitenruimte van 
woonzorgcentrum Geesterheem 
aan de Dr. Brugmanstraat 15.
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Juf Rozemarijn speelt 
‘Wie gelooft Cassandra?‘

Uitgeest - Sinds een aantal jaar 
is Rozemarijn Timmer aan het 
Centrum voor de Kunsten Be-
verwijk en Uitgeest verbonden 
als zang-, musical- en theater-
docent. Nu krijgen leerlingen en 
ouders de kans om hun juf in ac-
tie te zien. Op 22 februari speelt 
de familiemusical ‘Wie gelooft 
Cassandra?’ in de Zwaan in Uit-
geest. Een modern sprookje voor 
kinderen vanaf zes jaar.  De-
ze familiemusical behandelt een 
actueel onderwerp; samen le-
ven en samen werken, ook als je 
‘anders’ bent. Naast deze bood-
schap is de voorstelling door-
drenkt met muziek, humor èn 
een ontroerend moment. 

Een korte inhoud van het stuk:
Er is een nieuw meisje in de klas, 
ze heet Cassandra en kan de 
toekomst voorspellen. Op haar 
eerste schooldag wordt ze met-
een al de klas uitgestuurd, sa-
men met Boets; een jongen die 
nergens bang voor is. Cassan-
dra heeft aan Boets verteld dat 
ze vervloekt is en dat daarom 
niemand haar gelooft. De Griek-
se god Apollo heeft die vloek 
meer dan 2000 jaar geleden over 
haar uitgesproken en is de eni-
ge die deze weer ongedaan kan 
maken. Samen gaan ze op weg 
naar Griekenland en komen ze 
erachter hoe je een vloek door-
breekt….

‘Wie gelooft Cassandra?’ speelt 
op 22 februari om 13:30 en 15:00 
uur in Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Kaarten, a 
5 euro zijn te reserveren via cas-
sandra@rank2012.nl.

Zaterdag 18 januari junioren:
Uitgeest A1-Hoofddorp s.v. A1 14:45
Uitgeest B3-ADO ‘20 B3 11:00
Uitgeest C1-Zaanlandia C1 12:00
Uitgeest C3-ADO ‘20 C3 10:00
Uitgeest C5-Limmen C4 12:45
Pupillen: 
Uitgeest D1-Sp. Krommenie D1 11:30
Uitgeest D2-SVA D2 10:00
Uitgeest E1-Volendam (rkav) E1 13:00
Uitgeest E2-ADO ‘20 E2 10:00
Uitgeest F1-RCZ F1 10:00
Uitgeest F4-De Kennemers F3 09:00
Uitgeest F9-Uitgeest F5 10:00

Uitgeest F11-De Kennemers F4 09:00
G-team:
Uitgeest G2-Koedijk G3 14:30
 
Zondag 19 januari senioren:
Uitgeest 5-Kolping Boys 5 10:30
Uitgeest 8-SVW 27 8 12:45
Uitgeest 9-Foresters de 9 12:45
Uitgeest 11-Beverwijk 4 10:30
Uitgeest 12-Zaanlandia 5 10:30
Uitgeest 13-Bergen 4 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-OSV VR1 11:00

Breakdanceles
Uitgeest - Op zaterdag 18 janu-
ari is er weer breakdanceles bij 
speeltuin Kindervreugd. Begon-
nen wordt om 10.00 uur in het 
clubgebouw van de speeltuin en 
het duurt tot 11.00 uur. Om lek-
ker te kunnen dansen is het be-
langrijk om goede kleding aan 
te doen: Joggingbroek, T-shirt, 
Gymschoenen en een muts/pet. 
Je hoeft helemaal niet lenig te 
zijn, het gaat om het plezier!
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Team Verkeer 
van de politie heeft tijdens 
een snelheidscontrole op de 
Uitgeesterweg vorige week 
dinsdagmiddag tussen 15.00 
en 17.30 uur de snelheid van 
2.617 voertuigen gecontro-
leerd.
De hoogstgemeten snelheid 
was 100 km/uur, waar een 
maximum snelheid geldt van 
80 km/uur. In totaal werden 
42 hardrijders bekeurd.

Open Podium in de 
Zwaan op 18 januari

Absurdistisch cabaret van Raymon Rodenburg (foto: Hans Spoor)

Johan Kruizinga

Uitgeest - Zaterdag 18 janua-
ri wordt in de Zwaan het eerste 
Open Podium van 2014 georga-
niseerd. Het programma is weer 
overvol. Zoals frivole muziek met 
de dames van Kots maar ook 
absurdistisch cabaret van Ray-
mon Rodenburg en onze jonge 
Uitgeester goochelaar Kristian 
Blom. En als altijd ook veel lek-
kere akoestische luistermuziek. 
Het gehele programma ziet er 
als volgt uit:

Raymon Rodenburg: Juryrap-
port Puck Cabaretfestival 2013: 
Origineel verhaal waarbij je bij-
na zin krijgt om mee te doen met 
Raymon. Enthousiast, speels en 
vol energie. Sterke gedichten en 
het verveeld geen minuut. Sterke 
mimiek en de interactie met de 
zaal is hilarisch. Raymon maakt 
een prachtig contrast tussen de 
stoere ridder met het grote lijf en 
de wat slungelige en aandoenlij-
ke jongen die graag een held wil 
zijn, maar waarbij het eigenlijk 
niet wil lukken. Er zit meer onder 
het kostuum dan je zou denken. 
Een echte aanrader.

De dames van Kots: Stephanie 
Smit en Marleen van Zon zingen 
frivole liederen over liefde, man-
nen en andere walgelijkheden 
(zie www.giek-mimiek.com).
Cees van der Poel: Finger-
style gitarist, folk, blues, lid van 
de 70-er jaren folkgroepen War-
garen en Wolverlei . Zie Youtube 
o.a. “Met stille Trom” en “Met de 
wind tegen”.
Leo Wijnkamp: Fingerstyle gi-
tarist, folk, blues, ragtime.
No Excuse: Akoestische band, 
meerstemmige zang, gitaar, lap-
steel, mandoline, percussie.
Johan Kruizinga: Gitaar en 
zang.
Kristan Blom: Jonge gooche-
laar uit Uitgeest.

Kom ook eens, onder het genot 
van een drankje, kijken en luiste-
ren naar het Open Podium in de 
Zwaan. Het adres is Middelweg 
5 in Uitgeest. De toegang is als 
altijd gratis. De aanvang is 20.30 
uur. Wie ook eens wil optreden 
kan zich opgeven via een e-mail 
naar openpodiumdezwaan@
gmail.com.
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Op zondag 5 januari zijn 46 eerstejaars leerlingen van 
PCC Heiloo, samen met vijf eigen sportdocenten en 
vijf instructeurs afgereisd naar Oostenrijk. De sport-
klasleerlingen van de school werken tijdens dit Snow 
Camp in Maria Alm keihard aan hun ski- en snow-
boardvaardigheden. De laatste weken van 2013 ston-
den voor de sportklassers van PCC Heiloo in het te-
ken van leren skiën en snowboarden. Tijdens het jaar-
lijkse Snow Camp in Oostenrijk vervolgen de leerlingen 
hun intensieve training op de berghellingen van Maria 
Alm. Lotte Peters (12): ,,Ik kan nu parallel skiën!” Ook 
Quinty Boontje (12) uit Limmen steekt veel op van de 
lessen: ,,Als je een bocht gaat maken, moet alles mee-
draaien en niet alleen je bovenlichaam.” PCC Heiloo 
maakt deel uit van het landelijk netwerk Sportaccent-
scholen. Sportklasleerlingen volgen er, bovenop de ge-
bruikelijke drie uur, wekelijks nog twee extra uren li-
chamelijke opvoeding. 

Meer informatie maandag 20 januari om 19.30 uur tij-
dens de ouderinformatieavond en dinsdag 4 februari 
19.00-21.00 uur tijdens het open huis.

Ook gezond ouder worden?

Wonderwijs Coaching, al jaren een succesvolle begeleidingspraktijk gevestigd in Tuitjenhorn, gaat nu ook in 
Heiloo aan de slag in de praktijkruimte van Hart&Ziel. Annemieke Hoogeboom-Veldt, van origine afkomstig 
uit Castricum, is blij nu ook kinderen en ouders in deze regio dichtbij van dienst te kunnen zijn.
Annemieke heeft een brede kennis op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier-
door kan zij met een breed scala aan hulpvragen aan de slag. Annemieke start in Heiloo met het geven van 
gratis lezingen over diverse thema’s voor ouders en leerkrachten. De eerste is op 24 januari en gaat over 
Beelddenken. Daarnaast gaat zij ook in Heiloo de Leren-Lerentraining geven. Wie graag ziet dat het kind be-
ter presteert op school, meer gemotiveerd is, zich zekerder voelt en weer zin heeft in leren, meldt het kind nu 
aan. Dé bewezen en succesvolle methode voor jeugd in het basisonderwijs, VO en MBO. Voor info rmatie en 
aanmelden voor de lezingen en trainingen: www.wonderwijs-coaching.nl.

Op snowcamp 
met PCC

Zondag 19 januari komt om 14.00 uur drs. Eva Bakker een lezing houden bij 
boekhandel Laan in Castricum over gezond ouder worden. Zij doet dit naar 
aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek van hoogleraar biogeron-
toloog Linda Partridge. ,,We gaan niet dood door verouderde cellen, maar 
aan verouderingsziekten als osteoporose, hart- en vaatziekten, kanker, obe-
sitas en diabetes”, aldus Eva Bakker. ,,Linda Partridge stelt dat wij deze ziek-
ten zouden kunnen voorkomen door minder calorieën te gebruiken en daar-
door veel langer gezond te blijven. In de Voedselzandloper van Kris Verburgh 
wordt de nadruk gelegd op calorierestrictie, goede voeding en het zoveel 
mogelijk vermijden van die suikers of koolhydraten die het verouderings-
proces versnellen en onder andere de kans op kanker verhogen. Behalve de 
juiste voeding is ook een gevarieerd bewegingspatroon van groot belang. 
Minder voeding en meer bewegen vormen de ideale combinatie.”

Wonderwijs in Heiloo 

Advies en begeleiding 
voor kinderen en ouders

Op zondag 19 januari wordt weer een gps-cursus gegeven 
in De Hoep op de Zeeweg in Castricum. Gps staat voor glo-
bal positioning system. Een gps-ontvanger kan met behulp 
van de satellieten berekenen waar men is op aarde en daar-
naast allerlei punten opslaan, zoals de locatie waar de auto 
geparkeerd staat of de plek van het hotel of camping. Ver-
dwalen is er dus niet meer bij. Op de gps-basiscursus leert 
men uitgebreid omgaan met gps. De cursus bestaat uit een 
theoriedeel met cursusboek en een 5 km lange oefenwan-
deling met opdrachten door het Noordhollands Duinre-
servaat. De cursus wordt afgesloten met zoeken naar een 
schat. Ook kunnen cursisten advies krijgen over de aanschaf 
van een gps-ontvanger. Van 10.00 tot 16.30 uur. 
Opgeven voor deze workshop is noodzakelijk en kan op 
www.pwn.nl/eropuit of telefonisch via 0251-661066.  

Basiscursus gps in De Hoep
De muzikale paden 
van Willem Schoone 
en Henk Haanraads 
gaan zich 18 janua-
ri weer even kruisen 
in De Vriendschap in 
Akersloot. Deze twee 
rasmuzikanten speel-
den in 1970 al samen 
in de Bergense band 
Tortilla. Zij maak-
ten toen de lp Little 
Heroes met de broer-
tjes Den Tex. In 1977 
voegde Willem zich bij 
Shoreline. Inmiddels zijn beide muzikanten nog steeds 
actief en gaan ze 18 januari weer even laten zien dat 
livemuziek nog steeds de kracht heeft om even lek-
ker, alle dagelijkse beslommeringen te doen vergeten. 
Aanvang 21.30 uur. 

The Chief en Willem 
Schoone in Vriendschap
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Uitgeest - Hierbij een speciaal 
verzoek van een Heemskerkse 
bezoeker van onze beeldbank. 
Hij zou graag wat meer wil-
len weten over deze foto, num-
mer 19558 uit de beeldbank, die 
genomen is bij de overweg van 
de Communicatieweg aan de 
spoorlijn tussen Uitgeest en Be-
verwijk. 
Er was daar een seinwachters-
huisje en een dubbel woonhuis 
dat bewoond werd door de fami-
lies Zwijnenberg en Molenkamp. 
Op het woonhuis was met grote 
letters 16 vermeld. Het was het 
16e seinwachtershuis in dit ge-
bied. 
De mannen op de foto waren in-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek. Dit keer foto nummer 19558 uit de beeldbank

gedeeld bij ploeg 13 van de af-
deling Weg en Werken. 
Deze ploeg hoorde bij het spoor-
wegpersoneel uit Beverwijk. 
Het personeel van de afdeling 
Weg en Werken was te herken-
nen aan een groene band op 
hun pet. Het personeel van de 
afdeling Vervoer had een ro-
de band en de afdeling Boven-
leiding/Tractie had een blauwe 
band op hun pet. 
Van de personen op deze foto is 
verder niet veel bekend. Wie her-
kent u hierop? De vijfde van links 
is J. Molenkamp, overwegwach-
ter bij dit seinhuis aan de Com-
municatieweg en bewoner van 
het naastgelegen woonhuis.

Wij denken dat de foto uit de ja-
ren vijftig stamt. Wie weet hier 
meer van en kan ons de ontbre-
kende namen geven? 
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij ‘Wie is wie’. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bel-
len met Herman Tervoort, 0251-
313196 of Greet Enkt-Mors, 
0251-311800.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Stap in bij Thijs Kemperink!
Uitgeest - Zaterdag 8 februari 
is de theatervoorstelling ‘Gas d’r 
op’ van Thijs Kemperink te zien 
bij Stichting de Zwaan Cultureel.
Op zijn dertigste verjaardag 
vraagt Thijs zich af welke weg 
hij moet volgen. De weg van zijn 
hart, de zandweg of het verharde 
pad? Als een ware wetenschap-
per gaat hij te rade bij drie ou-
de wijzen uit het Oosten, die we-
kelijks zijn te vinden in de stam-
kroeg van Thijs. De optimist ad-
viseert hem te blijven doen wat 
hij wil doen, de realist attendeert 
hem op een vast pensioen en de 
pessimist moppert dat het nooit 
wat zal worden met die grapjes 
op het podium. Wekenlang hoort 
Thijs verhalen over gelukte en 
mislukte plannen, voordelen van 
een vaste baan, vervlogen dro-
men, verpakt in humor, verdriet 
en vooral ontroering. Urenlang 
rijdt Thijs daarna rondjes op de 
plaatselijke rotonde, om vervol-
gens te kiezen voor de juiste af-
slag. Wat kan hem gebeuren?
Na urenlang rijden stopt Thijs bij 
het theater en ziet een poster: 
Thijs Kemperink “Gas D’r Op”…
Thijs Kemperink heeft vele prij-
zen gewonnen, zoals de Zilveren 
Microfoon in 2009, Noorderlach 

in 2010 en Ovatie Cabaret Festi-
val in 2011.
Aanvang van deze theatervoor-
stelling is 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 10 euro, Vrienden 
van de Zwaan Cultureel krijgen 
2,50 korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de 
zaal (mits nog beschikbaar), of 
via online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Uitgeest - ’t Is wat al wat laat 
maar namens de Bridgeclub Uit-
geest wensen wij alle (nu nog) 
Uitgeesters een gezond en en 
manche-rijk 2014 toe. Een slem-
rijk jaar is natuurlijk ook wel wel-
kom, maar laten we eerlijk zijn, 
de jackpot in de staatsloterij win 
je ook niet elke maand! Hebben 
wij nog goede bridgevoorne-
mens dit jaar? Jazeker! We gaan 
ons biedsysteem verder uitbrei-
den en verbeteren, maar dat is 
eigenlijk ‘business as usual’. En 
we gaan proberen om beter om 
te gaan met onverdiende nullen. 
Bij bridge kun je namelijk alles 
goed doen, en vervolgens toch 
slecht scoren.  Ook kan de te-
genstander vreselijk slecht bie-
den, in een veel te hoog con-
tract belanden, en dan blijkt dat 
alle kaarten gunstig zitten waar-
door dat torenhoge contract bin-
nenkomt. En dan vraagt het toch 
enige grootmoedigheid om de 
tegenpartij oprecht en van harte 

te feliciteren met hun top. Voor-
heen deden wij dat ook wel maar 
met een zodanige grimas op de 
kaken dat de tegenpartij wel in 
de gaten had dat wij ze juist het 
tegendeel wensten van dat wat 
we uitspraken. Dat is dus over, 
althans, dat is het voornemen. 
U weet overigens hoe het met 
voornemens gaat.
En om verder te gaan met voor-
nemens, Harry Twaalfhoven met 
maat Eric Molenaar laten direct 
in het nieuwe jaar weten dat hun 
(de term is van het voetbal ge-
leend) winterkampioenschap 
niet toevallig is. De spellen wa-
ren afgelopen woensdag niet 
eenvoudig, de tegenstand was 
divers maar de heren houden 
(‘daar is ie weer’) het hoofd koel 
en scoren rustig hun punten. En 
het zou me niet verbazen als hun 
voornemen voor 2014 is: Kampi-
oen worden. We zullen zien (en 
tegenwerken). Hieronder ziet u 
van iedere lijn de koppels die 

        Bridgenieuws een start hebben gemaakt met 
het realiseren van hun voorne-
mens. De hoogste score van de 
avond was voor Marianne de 
Groot en Hans Kollerie, die in de 
E-lijn ruim 65% haalden. Volhou-
den is nu voor allen het motto. 
(Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 60,49% 2 Ria Vessies-
Carien Willemse 59,72% 3 Arie 
vd Eng-Jaap Willemse 56,25%;
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 58,75% 2 Floor Twisk-Theo 
Vijn 57,08% 3 Gré Appelman-Ti-
neke v Sambeek 55,00%; 
C-lijn: 1 Toin Graafsma-Henk 
Graafsma 61,11% 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 60,76% 3 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 57,99%; 
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 60,66% 2 Tineke de 
Groot-Constance Dirks 59,90% 
3 Ria Admiraal-Wout Admiraal 
58,16%; 
E-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 65,28% 2 Wies de 
Wit-Annie Nijman 59,03% 3 An-
neke Pel-Karel Romkes 58,33%

Nationale VoorleesDagen in 
Bibliotheek IJmond Noord

Uitgeest - Krrrr…..okodil van 
Catherine Rayner is gekozen als 
prentenboek van het jaar 2014.
Vanaf 22 januari worden in de 
bibl;iotheken in IJmond Noord 
de Voorleesdagen gevierd met 
allerlei activiteiten voor jonge 
kinderen en hun ouders rond 
dit prentenboek. Nieuwe leden 
van 3 t/m 6 jaar krijgen tijdens 
de Voorleesdagen een mini pop-
petje cadeau zolang de voorraad 
strekt. Het poppetje is de hoofd-
rolspeler in het prentenboek van 
het jaar Krrr…okodil van Cathe-
rine Rayner.
Er wordt voorgelezen op de 
woensdagmiddagen in de vesti-
gingen in Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest. Aanslui-
tend kunnen peuters en kleuters 
lekker knutselen.
De toegang is gratis en de in-
loopsessies worden begeleid 
door kinderen van de
100 talenten bibliotheek. Op 22 
januari wordt er voorgelezen in 
de vestigingen in Beverwijk en 
Uitgeest en op 29 januari in de 
vestiging Heemskerk. In alle ves-
tigingen begint het 

voorlezen om 15:00 uur en het 
duurt een half uurtje.
Op donderdag 23 januari geeft 
Bert Vegelien van www.books-
2download.nl een workshop over 
apps voor ouders en andere ge-
interesseerden. De workshop 
gaat over voorlezen van digitale 
kinderboeken via een tablet en 
hoe jezelf een app kunt maken. 
Deelnemers kunnen een zelfge-
kozen prentenboek meenemen. 
De toegang is gratis van 20:00-
21:30 uur in de vestiging Heems-
kerk. Aanmelden kan bij bureau 
klantenservice of via www.biblio-
theekijmondnoord.nl 
Zaterdag 25 januari speelt het 
Pancrasser Zoldertheater een 
voorstelling voor peuters en 
kleuters en hun ouders in de 
vestiging Heemskerk. Kaarten 
voor 5 euro per persoon zijn van-
af zaterdag 18 januari verkrijg-
baar bij bureau klantenservice 
of via www.bibliotheekijmond-
noord.nl. De voorstelling begint 
om 15:30 uur en duurt een uur-
tje. Na afloop van de voorstelling 
zijn cd’s van het Zoldertheater te 
koop. 
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komend week-
einde alsvolgt uit:

Zaterdag
Veld, thuis

09:30 JE1 - Pinoké JE4 
09:30 ME6 - Spaarndam ME2 
09:30 J8D1 - Xenios J8D1 
10:45 ME2 - WFHC Spire 
ME1
10:45 ME5 - Magnus ME3 
10:45 MF1 - WFHC MF2 
12:00 MC3 - Waterlandse 
Hockey Club MC1

Veld, uit

09:00 MF2 - Overbos MF1 
10:00 ME3 - Magnus ME2 
10:00 JE2 - Xenios JE4 
10:30 ME1 - WFHC Spire 
ME2 
10:30 ME4 - Alkmaar ME8

Zaal

Sporthal de Lelie, 
Akersloot
09:15 MC1 - Castricum MC12 
13:40 MC1 - HV Myra MC2

Tetterode hal, Overveen
14:35 JC1 - Amsterdam JC4 
16:25 JC1 - Hurley JC4
 
Boelelaan, Amsterdam
14:40 MC2 zaal - Qui Vive 
MC4
15:35 MC2 - HIC MC4

Arnolduspark, Hoofddorp
18:20 MB2 - Xenios MB3
19:15 MB2 - Reigers MB5

De Bloemen, Castricum
16:10 JA1 - Magnus JA1
17:05 JA1 - Castricum JA2 

Zondag
Zaal

De Watertoren, Egmond 
aan Zee 
14:50 H1 - Hisalis H1 
16:40 H1 - AthenA H1

Van Hogendorphal, Am-
sterdam
18:10 MA2 - Overbos MA4 
19:05 MA2 - Xenios MA5 

Sporthal Korver, Zand-
voort 
11:45 M8D2 - Hermes M8D1 
12:35 M8D2 - Zandvoortsche 
Hockey Club M8D2

De Zien, Uitgeest
10:15 MD1 - Pinoké MD4
12:05 MD1 - AthenA MD3

De Kers, Hoorn 
15:25 DJ1 - Kikkers D3
17:15 DJ1 - Bennebroek DJ1 

Speelschema 
jeugd MHCU

Uitgeest - Na de zege van vori-
ge week tegen de Tovers, stond 
deze week de traditioneel las-
tige wedstrijd tegen Hilver-
sum op het programma. Storm-
vogels heeft het vaak lastig om 
met physiek sterke ploegen om 
te gaan, maar vandaag vielen 
alle puzzelstukjes op de juis-
te plek. Jose Heijne wist te sco-
re in de eerste minuut te openen 
door het benutten van een door-
loopbal, waarna Sebastiaan van 
den Bosch zijn ploeg een hand-
je hielp door op dezelfde wijze in 

de 6e minuut te scoren. Hilver-
sum benutte vervolgens ook een 
kans, waana Stormvogels ruimte 
kreeg om uit te lopen naar een 
5-1 voorsprong, door middel van 
scores van Gerard Valkering , Jo-
se Heijne en Sebastiaan van den 
Bosch. Met nog wat kleine te-
gensputteringen van Hilversum  
en daartegenover scores van Li-
sa Haye, Gerard Valkering en 
eerdergenoemde van den Bosch, 
wist de Uitgeester fomatie een 
comfortabele ruststand van 
9-5 te bereiken.   Stormvogels 

     Korfbalflits
       Stormvogels

heeft over het algemeen moei-
te om met een voorsprong om te 
gaan uit de rust, wat zich vaak 
uit in een rommelig begin van 
de tweede helft waarin de orga-
nisatie vaak ontbreekt. Vandaag 
was dit echter niet het geval. De 
ploeg had de juiste flow te pak-
ken en wist de goede lijn uit de 
eerte helft voort te zetten. Jeroen 
Kuijck hielp zijn ploeg door met-
een in de eerste minuut een tref-
fer van afstand te noteren, waar-
na Gerard Valkering zich het bui-
tenkansje van een toegewezen 
strafworp niet liet ontnemen.  
Vervolgens liet Thijs van Her-
pen zich twee maal gelden door 
treffers van afstand en ook De-
mi Erkelens liet haar kwaliteiten 
zien door het benutten van een 

vrije bal. Een volgende strafworp 
was een cadeautje dat Gerard 
Valkering graag uitpakte.  En zo 
stond er na 10 minuten speel-
tijd in de tweede helft een rian-
te 15-5 voorsprong op het sco-
reboard. Het spel van Hilversum 
was volledig ontregeld en Storm-
vogels zette de doelpunten ma-
chine nog niet uit.  Scores van 
Van den Bosch, Kuijck, Heijne, 
Erkelens en de eerste treffer van 
Jonna Cupido in het eerste team 
van Stormvogels resulteerde uit-
eindelijk in een eclatante over-
winning van 21-9. Elke basisspe-
ler van het team wist vandaag 
tot scoren te komen, een unie-
ke prestatie met een voorzichti-
ge stijging op de ranglijst als ge-
volg.

  

06-31.67.43.76 
info@dance-exp.nl 

Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
 

volg ons ook op: 

 
 

Dit event wordt o.a. mogelijk 
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UITNODIGING  
DANS JIJ OOK MEE TIJDENS HET GROTE GYMFEEST? 

The After Party 
PROGRAMMA 
 

Tijd Activiteit/Clinic Docent 
13:00-13:05 Opening  Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
   
13:05-13:55 Jazz-Dance 7 t/m 13 jaar Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
14:00-14:55 Urban Dance (street dance) 7 t/m 9  jaar Mandy Zonneveld 
15:00-15:55 Urban Dance (street dance) 10  t/m 13 jaar Mandy Zonneveld 
   
15:55-16:00 Afsluiting optreden (dansers van Dance eXp) Loedie Wijnhoff-Kalschoven 

 Wanneer: zondag 26 januari 2014 
Deelname: GRATIS 

 
Locatie: Gymzaal de Bareel, Waddenlaan 1  

1967 EH te Heemskerk 
 

Alle deelnemers ontvangen een V.I.P. dansbandje. 
 
 

WWW.DANCE-EXP.NL 



wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitgeest - De Clubkampioen-
schappen van dit jaar van TT-
VU zaten vol verrassingen. 
Eén ervan was dat de ‘eeuwi-
ge kampioen’ Patrick Schud-
deboom buiten de prijzen viel.

Het is in tafeltennisland weer de 
maand van de clubkampioen-
schappen. Ook in sportzaal De 
Wissel trad de plaatselijke ta-
feltennisclub weer aan. Twintig 
spelers, verdeeld in een A- en 
een B-poule gingen als vanouds 
met elkaar de strijd aan. Eerst in 
voorronden, waarna kruisfinales 
de eindstanden moesten ople-
veren.
In poule B waren nieuwkomers 
Pieter Sanders, Billy Fatels en 
Jelle van Werkhoven verrassend 
doorgedrongen en gingen met 
Nico Baltus voor de prijzen. Om 
de derde en de vierde plek trok 
Van Werkhoven duidelijk aan 
het langste eind en werd daar-
mee dus derde. In de finale tus-
sen Baltus en Fatels was het na 
vier games nog niet duidelijk. 
Pas in de vijfde en beslissende 
game kon Fatels de titel “kampi-
oen B-groep 2013” op zijn naam 
schrijven. Nick de Vries, Mo Ami-
ni, Rene Bakker, Eugenie Rasch 
en Huib van Leeuwen sloten de 
rij in deze poule.
In de A-poule was het niet min-
der spectaculair. Had Victor 
Tchernov een jaar terug nog ge-
noegen te nemen met een twee-
de plek, nu wist hij na de voor-
ronden eerst Jeri Fatels af te 
troeven en in de finale ook nog 
zijn teamgenoot Henk Spoelstra. 
Patrick Schuddeboom en Jeri Fa-
tels, de andere twee overlevers 
van de voorronden, zorgden voor 

wellicht de partij met de mees-
te hoogstandjes. Daarin trok Fa-
tels duidelijk en verdiend aan het 
langste eind en zorgde daarmee 
voor het eerst sinds jaren ervoor 
dat Schuddeboom buiten de prij-
zen viel.
Heel knap was weer de vijfde 
plaats voor Ruud Pel, maar dat 
Patrick Rasch op de zesde plaats 
aanspraak maakte was toch de 
grootste verrassing van dit tafel-
tennisfestijn.
Oude rotten Gert van Dijk, Re-
nee van Buren, Thom van Son en 
Henk Pel kwamen er nauwelijks 
aan te pas en vormden relatief 
gezien vaak schietschijven, hoe-
wel ze onderling prachtige par-
tijen hadden.
Nu maken de spelers zich weer 
op voor de komende competitie. 
Informatie over de club is te vin-
den op de site ttvu.nl.

De winnaars in de B-poule

     Tafeltennisnieuws
De winnaars in de A-poule

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 16 januari 
20.00
Voluit DS 3 - Smashing Vel-
sen DS 1 
Voluit DS 2 - vv Jonas DS 5 
Voluit DS 1 - VCC’92 DS 1 
Voluit HS 1 - ZTS HS 1

21.45
Voluit HS 2 - VIP HS 4 
Voluit DS 5 - The Setfighters 
DS 3 
Voluit DS 4 - Smashing Vel-
sen DS 3 

Zaterdag 18 januari 
16:00
Voluit JC 1 - Simokos JC 1

Maandag 20 januari 
20.30
Amstelveen DS 3-Voluit DS 2

Woensdag 22 januari 
21.00
Ardea DS 4 - Voluit DS 3

Donderdag 23 januari 
21.45
Bevok HS 2 - Voluit HS 1

Hulp gevraagd bij 
de Avondvierdaagse
Uitgeest - Heeft u van 15 tot 
en met 18 april al iets te doen? 
Niet? Dan zijn de organisatoren 
van de avondvierdaagse op zoek 
naar u! Op deze dagen vindt na-
melijk de alweer 53ste editie van 
de Uitgeester Avondvierdaag-
se plaats en hierbij kan men nog 
wel wat hulp gebruiken.
Van verkeersregelaar en stem-
pelaar tot het helpen met de ad-
ministratie, op alle fronten zijn 
een paar extra handen welkom! 

De verkeersregelaars volgen 
vooraf een (eenvoudige) e-lea-
rning cursus van ongeveer drie 
kwartier, zodat ze van alle regel-
tjes op de hoogte zijn. 
Lijkt het u leuk om bij dit evene-
ment te komen assisteren? Stuur 
dan even een e-mailtje met uw 
contactgegevens en waarbij u 
wilt helpen naar info@speeltui-
nuitgeest.nl. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op  www.avond-
vierdaagse.speeltuinuitgeest.nl.

Ook stempelaars zijn nodig bij de Avondvierdaagse
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Akersloot – Vorige week woens-
dag rond 9.00 uur werden de 
hulpdiensten opgeroepen naar 
Hotel Van der Valk. Er kwamen 
twee ambulances, drie politie-
wagens en een helikopter in ac-
tie. In eerste instantie werd ge-

dacht aan een drenkeling te wa-
ter, maar dat werd later ingetrok-
ken. Er bleek een hotelgast on-
wel geworden te zijn. Na reani-
matie is het slachtoffer naar het 
ziekenhuis overgebracht. Foto: 
Lucas Hazes. 

Castricum - De Stichting Werk-
groep Oud-Castricum, die uit 
zo’n dertig actieve leden bestaat, 
hield vorige week maandag haar 
traditionele nieuwjaarsreceptie 
in de Duynkant . Daar blikte in-
terim- voorzitter Gerard Veldt te-
rug op een bewogen jaar, waar-
in door overlijden afscheid geno-
men moest worden van vier le-
den. Veldt noemde ook de hoog-
tepunten van 2013 die ertoe leid-
den dat Oud-Castricum meerde-
re malen in het nieuws kwam. 
Ook de toekomst werd aan-
gestipt, met als speerpunt de 
bouwplannen voor uitbreiding 
van het onderkomen aan de Ge-
versweg. Veldt concludeerde dat 

de organisatie springlevend is en 
dat onlangs een aantal mensen 
de werkgroep is komen verster-
ken. Desondanks is het bestuur 
naarstig op zoek naar een nieu-
we voorzitter, zodat penning-
meester Gerard Veldt zich weer 
alleen op de financiële zaken 
kan richten.
Belangstellenden die affiniteit 
hebben met de geschiedenis van 
Castricum en Bakkum en een 
gemotiveerde groep mensen wil 
leiden, worden uitgenodigd om 
zich aan te melden via secretaris 
Albert Lourens, tel.: 0251-670465 
of a.m.lourens@hccnet.nl.

Castricum - Treinreizigers die 
bij het station parkeren, moeten 
er rekening mee houden dat ze 
verder moeten lopen naar hun 
perron. Een deel van het par-
keerterrein naast het fitnesscen-
trum is niet meer bestemd voor 
deze auto’s.

Het gaat om het terrein dat Pro-
Rail huurde van eigenaar Bies-
terbos om treinreizigers par-

keergelegenheid te bieden. De-
ze huurovereenkomst loopt af. 
Een oplossing, de uitbreiding 
van het P&R-terrein, komt er wel, 
maar deze is pas over ongeveer 
een jaar gereed. Omdat het ter-
rein niet meer wordt verhuurd, 
heeft Biesterbos de gemeente 
gevraagd het trapje weg te ha-
len dat de gemeente had aange-
bracht om de route naar het sta-
tion te vergemakkelijken.

Oud-Castricum zoekt 
naar nieuwe voorzitter 

Hulpdiensten in actie

Trapje weg bij Zanderij

Clusius College is weer excellent!
Castricum - Het Clusius College 
heeft weer het predikaat ‘Excel-
lente school’ ontvangen. Een on-
afhankelijke jury heeft de school 
voordragen aan de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW). In het juryrapport 
is te lezen: ‘Het onderwijspro-
gramma van het Clusius Colle-
ge omvat stages, een gedifferen-
tieerd aanbod in de (theorie)vak-
ken en een degelijke zorgstruc-
tuur. Het Clusius College heeft 
hoge verwachtingen van leerlin-
gen en realiseert volgens eigen 
berekeningen hoge opstroomcij-
fers. Leerlingen zijn klaarblijke-
lijk tevreden over de hulp en be-
geleiding die de school aanbiedt, 

het dyslexiebeleid, de transpa-
rantie in eisen voor toetsen, de 
stimulansen om je best te doen 
en de opstroommogelijkheden. 
De afdeling heeft expliciet een 
terrein afgebakend waarbinnen 
zij zich wil profileren. De school 
laat ontwikkelingen zien op rele-
vante terreinen. Genoemd wor-
den een aantal (door)ontwik-
kelingen zoals benutting van 
toetsuitkomsten en individuali-
sering. Opbrengstgericht werken 
wordt doorontwikkeld. Voorts de 
stapelklas, Basis op maat en Ba-
sis zelfstandig, die bij uitstek ge-
schikt zijn voor vmbo-bb-leerlin-
gen. Dat wordt door leerlingen 
bevestigd.’ 

Bakkum - Op zaterdag 18 janu-
ari wordt een drinkwatereiland 
geopend in De Hoep. Kinderen 
worden uitgenodigd van 15.30 
tot 16.00 uur bij de opening aan-
wezig te zijn. Het drinkwaterei-
land visualiseert hoe PWN het 

Drinkwatereiland in De Hoep 
oppervlaktewater uit het IJs-
selmeer zuivert tot drinkwa-
ter. In verschillende filmpjes la-
ten drinkwatertechnoloog Ignaz 
Worm en zijn buurjongen Marro 
zien hoe het zuiveringsproces in 
elkaar zit.

BUCH zien voordelen in 
verdergaande samenwerking
Casticum - De gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo met als werktitel 
BUCH hebben de afgelopen 
maanden een verkenning ge-
daan naar samenwerking op 
ambtelijk niveau. 

Hieruit blijkt dat het samenvoe-
gen van de vier organisaties 
voordeel kan opleveren op de 
thema’s kwetsbaarheid, kwali-
teit en kosten. Het samenvoe-
gen wordt  dit jaar verder uitge-
werkt en doorgerekend. Onder-
tussen gaan de organisaties de 
reeds bestaande samenwerkin-
gen uitbreiden en intensiveren. 
Van fusie op gemeentelijk niveau 

is vooralsnog geen sprake. Voor 
de vier gemeenten is het in hun 
huidige omvang vrijwel onmoge-
lijk om alle huidige en nieuwe ta-
ken, voortkomend uit de taakop-
dracht vanuit het rijk en de be-
zuinigingen, zelfstandig uit te 
voeren. 

Een verregaande samenwerking 
kan noodzakelijk zijn om toe-
komstbestendig te zijn en te blij-
ven. Mede hierom hebben de ra-
den van de gemeenten in 2013 
aan hun colleges gevraagd de 
mogelijkheden van samenwer-
king te verkennen. Uitgangspun-
ten voor de organisaties waren 
daarbij dat samenwerking in elk 

geval moet opleveren: verminde-
ren van de kwetsbaarheid, ver-
der verhogen van de kwaliteit van 
dienstverlening en beheersing 
van de kosten. Kort samengevat: 
‘de drie K’s’.

Aan het begin van de zomer wer-
den drie pilotonderzoeken ge-
start. Die betreffen de beleidster-
reinen openbare ruimte, organi-
satie en klantencontacten. Daar-
naast werden ook projectgroepen 
ingesteld voor visie in samen-
hang en beheer.

Voor deze onderzoeksgebieden is 
in kaart gebracht wat de ‘plussen’ 
zijn op de drie schaalniveaus: sa-
menwerken, samendoen en sa-
menvoegen. Samenvoegen levert 
de meeste plussen op voor alle 
drie de K’s. De voordelen op sa-
mendoen zijn beperkt, die op sa-
menwerken marginaal.

Castricum - Vrijdag 17 januari 
wordt in de bibliotheek van Castri-
cum in samenwerking met Stich-
ting Welzijn een Tablet Café ge-
houden. Tijdens deze bijeenkomst 
kan men kennis delen en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen. 
Het is handig om de eigen tablet 
mee te nemen. Er zijn voldoende 
tablets aanwezig om ervaringen 
op te kunnen doen. Tijdstip is van 
14.00 – 16.00 uur. Aanmelden voor 
een van deze bijeenkomsten kan 
bij de klantenservice, telefonisch 
of per email.

Bakkum - In het Witte kerkje op 
het terrein van Dijk en Duin in 
Bakkum begint op donderdag 16 
januari om 20.00 uur een klank-
meditatie die wordt georgani-
seerd door Joke Welboren. Zij 
gebruikt onder andere himala-
ya-klankschalen, kristallen scha-
len, stemvorken, drums en ocean-
drums, shantigongs, rainsticks en 
haar stem. Informatie/reserveren: 
sakagaweea@hotmail.com of tel.: 
06-36155637.

Lijsttrekkers politieke 
partijen op de radio

Castricum - Castricum105 gaat 
ruime aandacht besteden aan de 
gemeenteraadsverkiezingen die 
woensdag 19 maart plaatsvindt. 
Er is elke week een lijsttrekker 
te gast in de maandageditie van 
het programma Nieuw Castri-

cums Peil. Als eerste gast werd 
maandag Marjo Husslage van de 
SP ontvangen. 

Nieuw Castricums Peil wordt 
‘s maandags uitgezonden van 
16.00 tot 18.00 uur. 

Tablet Café

Volle maan 
klankmeditatie



Uitgeest en de toekomst
Wat gaat Uitgeest kiezen en waarom?
In juni 2013 trad Theo van Eijk aan als waarnemend bur-
gemeester van Uitgeest. Van Johan Remkes, commissaris 
van de Koning, kreeg hij een bijzondere opdracht mee: 
Uitgeest begeleiden bij de keuze tussen een ambtelijke 
en een bestuurlijke fusie. Aan te gaan met een of meer 
partners in de regio IJmond (Uitgeest, Beverwijk, Heems-
kerk, Velsen) of in de regio BUCH (Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum, Heiloo). De gemeenteraad maakt die belangrij-
ke keuzes over twee weken: op 30 januari 2014. Afgelo-
pen december onderstreepte Theo van Eijk in een lange 
brief aan gemeenteraad en inwoners nog eens waarom 
Uitgeest op dit moment voor deze keuzes staat. Op deze 
en volgende pagina’s worden de belangrijkste delen van 
die brief samengevat.

Theo van Eijk: Zonder een kwaad woord te zeggen over 
de ambtenaren van de gemeente Uitgeest, heeft onze or-
ganisatie niet de capaciteit om de werkzaamheden te 
verrichten die nu vanuit het Rijk op ons afkomen. De-
ze organisatie is opgezet om de reguliere werkzaamhe-
den, zeg maar de dagelijkse dingen, uit te voeren die de 

burgers van een gemeente verwachten. Het kost daar-
om in de huidige situatie meer en meer moeite om de sa-
menleving, het college en de gemeenteraad goed te blij-
ven bedienen.

Taken voor gemeenten worden niet alleen steeds verder 
uitgebreid door de zogenaamde decentralisatie, ze wor-
den ook voortdurend gecompliceerder. Dat komt door 
nieuwe regelgeving en door de steeds hogere eisen die 
een complexere samenleving stelt. 

Er komen dus steeds meer werkzaamheden op de ge-
meente af. Tegelijk is de speelruimte voor Uitgeest be-
perkt als het gaat om inkomsten vanuit het Gemeente-
fonds, specifieke uitkeringen en belastingen etc. Dus zijn 
er geen of nauwelijks mogelijkheden om iets te doen aan 
de omvang en samenstelling van de ambtelijke organisa-
tie. Daarom is het noodzakelijk om nu een keuze te ma-
ken. Uitgeest ontkomt niet langer aan verdergaand sa-
menwerken in een ambtelijke fusie of nog een stap ver-
der te doen: een bestuurlijke fusie aangaan.

Informatiemarkt 
en Politiek Café
Kom op zaterdag 18 januari naar de Informa-
tiemarkt over de bestuurlijke toekomst van 
Uitgeest! In het gemeentehuis lichten de zes 
fracties van de gemeenteraad elk vanuit de ei-
gen marktkraam van 14.00 tot 17.00 uur de 
beschikbare informatie toe. De koffie en thee 
staan klaar en op al uw vragen krijgt u ant-
woord!
Zaterdag 25 januari van 14.00 tot 17.00 uur 
wordt de hal van het gemeentehuis een Po-
litiek Café. De gemeenteraadsleden zijn dan 
vooral benieuwd de mening van de bezoeken-
de inwoners te horen, in aanloop naar hun be-
sluitvorming op 30 januari. Tijdens het Poli-
tiek Café wordt ook de uitslag van de enquê-
te bekendgemaakt, die u op deze pagina aan-
treft. 

Enquête Uitgeest en de toekomst
Op 30 januari 2014 maakt de gemeenteraad van Uit-
geest een keuze uit vier mogelijkheden. Die keuze is 
van directe invloed op de bestuurlijke toekomst van de 
gemeente.
De eerste mogelijkheid gaat uit van een ambtelijke fu-
sie van Uitgeest met de IJmondgemeenten Heemskerk, 
Beverwijk en Velsen. (Bij een ambtelijke fusie houdt Uit-
geest zijn eigen college en gemeenteraad, maar komt 
er op termijn één ambtenarenapparaat).

De tweede keuze betreft eveneens een ambtelijke fu-
sie, maar dan met de gemeenten Bergen, Castricum en 
Heiloo (de zogeheten BUCH-gemeenten).
De derde keuze is die voor een bestuurlijke fusie met 
de gemeente Heemskerk (één college, één gemeente-
raad, één ambtelijk apparaat).
De vierde keuze gaat ook om een bestuurlijke fusie, 
maar dan met de gemeente Castricum.

De gemeenteraad peilt hierover ook graag ook uw me-
ning! Als u zitting had in de gemeenteraad, wat zou dan 
uw keuze zijn? Opgelet: dit is géén stembiljet, maar 
door hieronder één van de vier hokjes aan te kruisen 
helpt u de gemeenteraad bij het zorgvuldig afwegen 
van alle belangen.
Maak het formulier ten slotte s.v.p. compleet door het 
beantwoorden van twee persoonlijke vragen.

Mijn keuze voor de toekomst van Uitgeest zou zijn:

1  Verdergaande samenwerking (ambtelijke fusie) 
met de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest).

2  Verdergaande samenwerking (ambtelijke fusie) 
met de BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum 

 en Heiloo).

3  Bestuurlijke fusie met Heemskerk.

4  Bestuurlijke fusie met Castricum (inclusief 
Akersloot en Limmen).

Mijn leeftijd is: ...  jaar

Mijn woonwijk is: Oude Dorp/ Kleis, 

Waldijk/ De Koog *(kruis s.v.p. uw wijk aan)

Knip dit originele formulier uit (kopieën worden 
niet behandeld) en lever deze uiterlijk 24 januari 
in bij het gemeentehuis. Of deponeer deze in een 
speciale bus in supermarkt Deen of supermarkt 
Jumbo.

Voor wie is 
deze krant?

Deze krant is onmisbaar voor iede-
re Uitgeester! Lees deze acht pagi-
na’s van voor naar achter en van ach-
ter naar voor en u weet alles over de 
toekomst van Uitgeest. Op 30 januari 
2014 neemt de gemeenteraad van Uit-
geest een historische beslissing. Be-
sloten wordt of de gemeentelijke or-
ganisatie (de ambtenaren) gaat ver-
smelten met een of meer andere ge-
meenten of dat een totale (bestuurlij-
ke) fusie misschien zelfs de beste op-
tie is. Daarnaast wordt de meest ge-
schikte partner gekozen voor die ope-
ratie: de IJmond (Heemskerk, al dan 
niet met Beverwijk en Velsen) of de 
BUCH (Castricum, al dan niet met Hei-
loo en Bergen).
Op deze pagina’s vindt u in vogel-
vlucht de belangrijkste informatie die 
in opdracht van de gemeenteraad van 
Uitgeest is verzameld en samenge-
steld. Informatie waarop de leden van 
de raad hun belangrijke keuzes gaan 
baseren. Lees deze krant en help de 
raad bij haar afwegingen door de en-
quête op deze pagina in te vullen en 
in te leveren!

De toekomst 
       van Uitgeest
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De toekomst van Uitgeest  GE M E E N T E  U I T G E E S T 

Waarom moet de gemeenteraad binnenkort beslissen?
Waarom moet de gemeenteraad al op 
30 januari 2014 besluiten nemen? Kun-
nen zulke verstrekkende beslissin-
gen niet nog even uitgesteld worden? 
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Nee, die 
lucht hebben we niet meer. We zitten 
als het ware in een snelkookpan, maar 
dan eentje zonder ventiel. Het Rijk en 
de provincie oefenen in toenemende 
mate druk uit op gemeenten keuzes 
te maken om intensief samen te gaan 
werken in een ambtelijke fusie of om 
bestuurlijk te fuseren.

Dat heeft vooral te maken met drie de-
centralisaties die eraan komen in het 
sociale domein. Gevolg is dat per 1 ja-
nuari 2015 heel veel nieuwe expertise 
van gemeenten wordt gevraagd. Voeg 
daarbij de nodige extra capaciteit en je 

ziet de urgentie voor gemeenten en re-
gio’s om nauw samen te werken en ta-
ken uit te besteden. Als Uitgeest dat 
voor het einde van dit jaar adequaat 
georganiseerd wil hebben, dan heb-
ben we op 30 januari die richtingge-
vende besluitvorming van de gemeen-
teraad hard nodig. Kiezen we niet dan 
gaat de provincie of Den Haag dat voor 
ons doen, en dat moet je niet willen. 
Natuurlijk wordt het een lastige afwe-
ging voor de raad. Maar het wordt niet 
eenvoudiger door er meer tijd voor uit 
te trekken.’
Waarop doelt Theo van Eijk? Per 1 janu-
ari volgend jaar (2015) komen er drie 
decentralisaties in het sociale domein, 
ook wel ‘transities’ genoemd. Transitie 
wil zoveel zeggen als: overgang, over-
dracht. Zo gaan heel wat taken op die 

datum van Rijk en provincie over naar 
gemeenten:

• De Participatiewet vervangt de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de Wet op 
de sociale werkvoorziening (Wsw) 
én de Wet werk en arbeidsondersteu-
ning jonggehandicapten (Wajong). 
(De Wajong blijft alleen bestaan voor 
wie volledig en duurzaam arbeidson-
geschikt is).

•  De nieuwe Wet langdurige intensieve 
zorg (Liz) vervangt de huidige AWBZ. 
Uitgangspunt is dat mensen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen met 
behulp van hun sociale netwerk en 
eventuele gemeentelijke ondersteu-
ning. Pas als dat niet meer lukt en ie-
mand bijvoorbeeld is aangewezen op 
intensieve zorg met 24-uurs toezicht, 

bestaat er aanspraak op zorg vanuit 
de nieuwe Wet Liz. Met de invoering 
van deze wet worden begeleiding en 
persoonlijke verzorging overgehe-
veld van de AWBZ naar de Wmo.

Gemeenten krijgen verder als taak:
•  de Jeugdzorg (nu een verantwoorde-

lijkheid van de provincie);
•  de gesloten jeugdzorg (nu onder re-

gie van het ministerie van Volksge-
zondheid Welzijn en Sport (VWS);

•  de jeugd-ggz die onder de Zorgver-
zekeringswet (Zvw) valt;

•  de zorg voor licht verstandelijk ge-
handicapte jongeren op basis van de 
AWBZ;

•  de jeugdbescherming en jeugdre-
classering (nu onder het ministerie 
van Veiligheid en Justitie).

Burgemeester Hetty Hafkamp 
gemeente Bergen

Een krachtige gezamen-
lijke positie, met ruim-
te voor ‘couleur locale’

In het hele land zie je dat steeds meer 
gemeenten elkaar opzoeken.  Zo ook in 
de Duinstreek. Het afgelopen halfjaar 
hebben Bergen,  Uitgeest, Castricum en 
Heiloo hard hun best gedaan om de on-
derlinge samenwerkingsmogelijkheden 
in kaart te brengen.
Als u het mij vraagt verloopt de sa-
menwerking tussen de vier gemeen-
ten uitstekend. Als bestuurders onder-
ling  kunnen we het in ieder geval erg 
goed met elkaar vinden. Of dat voor de 
gemeentelijke organisaties ook geldt, 
blijkt binnenkort wanneer de resulta-
ten van het BUCH-verkenningstraject 
worden bekendgemaakt.
Op de korte en lange termijn gaan de 
gemeenten in de Duinstreek veel mer-
ken van verschillende trends en ontwik-
kelingen. Bijvoorbeeld de drie decentra-
lisaties in het sociale domein en de ver-
anderingen binnen de Wmo. Bovendien 
blijft de samenleving sterk verande-
ren. Onze dienstverlening wordt steeds 
meer digitaal en dichtbij. Nieuwe tech-

nologieën helpen ons om steeds slim-
mer en gemakkelijker samen te wer-
ken. 
Wat mij betreft valt er veel te winnen 
met de samenwerking tussen de vier 
gemeenten. Samen kunnen we onze 
kwaliteit verbeteren, onze kwetsbaar-
heid verminderen en onze kosten be-
heersen. En je kunt samen grotere on-
derwerpen oppakken. Wat de verken-
ning van de samenwerkingsmogelijk-
heden ook oplevert, je ziet nu al dat het 
uitwisselen van kennis en ervaring een 
positief eff ect heeft.
De BUCH-gemeenten hebben als buur-
gemeenten veel gemeen. We hebben 
een vergelijkbare historische achter-
grond. Maar we hebben ook elk een ei-
gen identiteit. Veel mensen zijn bang 
dat samenwerking wel eens ten kos-
te zou kunnen gaan van die identiteit. 
Maar dat geloof ik helemaal niet. Ik 
denk dat we met z’n vieren een krach-
tige positie kunnen innemen, waarbij 
we juist ruimte kunnen blijven bieden 

voor ‘couleur locale’. Dat wil zeggen: zo 
dichtbij mogelijk bij de inwoners en on-
dernemers, want daar doen we het ten-
slotte allemaal voor.
Ik wens de gemeenteraad van Uitgeest 
veel wijsheid bij het nemen van het be-
sluit!

Hetty Hafkamp,
burgemeester gemeente Bergen

Op welke informatie baseert de gemeenteraad zich?
De gemeenteraad van Uitgeest gaat bij 
zijn keuze eind januari bepaald niet 
over één nacht ijs. Zes maanden gele-
den startte burgemeester Theo van Eijk 
in samenspraak met de raad een pro-
ces dat op 9 december 2013 resulteer-
de in een rapportage van adviesbureau 
BMC. Die bestaat uit: een ‘Feitenboek’, 
een ‘Matrix’ en ‘Verslagen van de bij-
eenkomsten burgerparticipatie’.
Het ‘Feitenboek’ (79 p.) is een verzame-
ling van de meest actuele feiten, cijfers 
en fi nanciën die de gemeenteraad no-
dig heeft om tot een afgewogen besluit 
te komen. Bureau BMC presenteert die 
in vier delen:
• Onderzoek naar de voor- en nadelen      

van samenwerken en fuseren.
• Strategische visie en woningbouw   

ambities van Heemskerk 
 en Castricum.
• Uitbesteden van taken en samenwer-

ken: de fi nanciële aspecten en feiten.
• Geografi sche situatie en bewegingen 

van mensen en organisaties.

Al deze informatie werd verzameld en 
gepresenteerd in een werkproces waar-

bij de burgemeester optrad als proces-
begeleider. Er was inbreng van het col-
lege, het managementteam en de on-
dernemingsraad van de gemeente Uit-
geest, de fractievoorzitters, de ge-
meenteraad (onder meer in twee beslo-
ten sessies), de Klankbordgroep (drie 
sessies in september, oktober en no-
vember 2013), bewoners (bijeenkomst 
20 november 2013) en ondernemers 
(bijeenkomst 25 november 2013). De 
gemeenteraad bracht bovendien werk-
bezoeken aan de gemeente Haarlem-
mermeer,  aan Castricum en aan de 
IJmond.
In de ‘Matrix’ (40 p.) worden de vier 
keuzemogelijkheden van de raad (amb-
telijk samenwerken of fuseren, IJmond/
Heemskerk of BUCH/Castricum) afge-
meten aan vijftien criteria. Met andere 
woorden: van elk criterium - van de fi -
nanciën tot de cultuur en van de dienst-
verlening door ambtenaren tot het ni-
veau van de voorzieningen - wordt aan-
gegeven bij welke keuze deze het bes-
te uit de verf komt.
De ‘Verslagen van de bijeenkomsten 
burgerparticipatie’ (14 p.) vormen een 

weerslag van de hiervoor genoemde 
bijeenkomsten in Bobs met inwoners 
en ondernemers en van de drie sessies 
met de Klankbordgroep.

Kansenonderzoek IJmond
De gemeenteraad kan putten uit nog 
meer literatuur: in de zomer van 2013 
presenteerden de vier IJmondgemeen-
ten het ‘Kansenonderzoek IJmond’. Aan 
deze rapportage werd meer dan een 
half jaar gewerkt door bureau Twynstra 
Gudde, in opdracht van Velsen, Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en de pro-
vincie Noord-Holland.

Ook van belang zijn een rapport van de 
Rabobank: ‘De kracht van de IJmond’ 
(januari 2013) en van bureau Beren-
schot: ‘Bestuurlijke versterking IJmond 
2012’. Op 7 januari 2014 zijn de uit-
komsten bekendgemaakt van een in-
tern ambtelijk onderzoek door de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo. De belangrijkste conclusie 
luidt dat de vier gemeenten het meeste 
voordeel kunnen verwachten van een 
ambtelijke samenvoeging (fusie).

Kerncijfers 
Bergen
Aantal inwoners: 
30.333
Oppervlakte: 
9799 hectare
Bebouwd terrein: 
768 hectare
Agrarisch terrein: 
4233 hectare

Alle 
informatie 

ook voor het 
publiek!

De informatie waar op deze pagi-
na naar wordt verwezen en waar-
over de gemeenteraad beschikt, is 
er ook voor het publiek! Sinds no-
vember 2013 is op de website van 
de gemeente (www.uitgeest.nl) al-
les over de bestuurlijke toekomst 
van Uitgeest op één plek te vinden. 
Kies onder ‘Bestuur & politiek’ voor 
het tabblad ‘Toekomst’. De rappor-
tages zijn te downloaden als pdf-
bestand.   
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Welke keuzemogelijkheden 
heeft de gemeente Uitgeest?
Uitgeest heeft vier keuzemogelijkheden:
1. Verdergaande samenwerking (ambte-

lijke fusie) met de IJmond (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest).

2. Verdergaande samenwerking (ambte-
lijke fusie) met de BUCH (Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo).

3. Bestuurlijke fusie met Heemskerk.
4. Bestuurlijke fusie met Castricum (in-

clusief Akersloot en Limmen).
Bovenstaande mogelijkheden zijn ro-
buust genoeg om de toekomst mee in 
te gaan. Ze zijn elk op korte termijn te 
verwezenlijken. Burgemeester Theo van 
Eijk: ‘Verder hebben de andere partijen 
aangegeven dat zij zo’n verdergaande 
samenwerking me t de gemeente Uit-
geest ook daadwerkelijk zouden wen-
sen.’ 

Hoe reëel zijn de bovenstaande 
vier keuzemogelijkheden?
1. Verdergaande samenwerking (amb-

telijke fusie) met de IJmond (Heems-
kerk, Beverwijk,Velsen en Uitgeest) is 
een reële mogelijkheid voor de toe-
komst. In opdracht van de IJmond-
gemeenten heeft bureau Twynstra 
Gudde een kansenonderzoek in deze 
richting gedaan. Dat werd gepubli-
ceerd in de zomer van 2013. Afhan-
kelijk van het tempo dat wordt ge-
haald kan het voor Uitgeest noodza-
kelijk blijken eerst een tussenstap te 
maken. Deze tussenstap zou ambte-
lijke fusie met de gemeente Heems-
kerk kunnen zijn.

2. Verdergaande samenwerking (ambte-
lijke fusie) met de BUCH (Bergen, Uit-

geest, Castricum en Heiloo) is even-
eens realistisch. Indien nog niet ge-
kozen wordt voor ambtelijke fusie in 
de nabije toekomst, zal Uitgeest ook 
hier een tussenstap dienen te ma-
ken. Deze tussenstap zou een amb-
telijke fusie met de gemeente Castri-
cum kunnen zijn.

3. Bestuurlijke fusie Heemskerk met 
Heemskerk levert een gemeente op 
met 52.000 inwoners (cijfers 2013). 
Een voldoende robuuste gemeente 
om de toekomst mee in te gaan. 

4. Bestuurlijke fusie met Castricum (in-
clusief Akersloot en Limmen) levert 
een gemeente op met 47.000 inwo-
ners (cijfers 2013). Ook dit zou een 
voldoende robuuste gemeente zijn 
om de toekomst mee in te gaan. 

Noord of Zuid?
Uitgeest staat niet alleen voor de keu-
ze tussen ambtelijke fusie of bestuur-
lijke fusie, maar ook voor de geogra-
fi sche keuze tussen Noord of Zuid. De 
BUCH (Noord) is meer landelijk, toe-
ristisch, dorps, gericht op sociale co-
hesie en heeft een zelfde type kernen 
(dorpen). De IJmond (Zuid) is dyna-
misch, gericht op de Metropool Regio 
Amsterdam, heeft havenactiviteiten 
en een verscheidenheid aan partners 
(zowel stedelijk als landelijk). 

Verdergaand samenwerken in welke 
vorm dan ook kan pas eff ectief zijn 
als Uitgeest duidelijk kiest voor één 
geografi sch gebied, de IJmond of de 
BUCH.

Welke keuzes zijn er afgevallen?
Zijn er geen andere keuzes buiten de 
vier genoemde? Zoals bijvoorbeeld:

Fusie van Castricum, Uitgeest en 
Heemskerk
De bestuurders van Heemskerk en 
Castricum hebben niet aangegeven 
dat ze te porren zijn voor deze optie. 
Bovendien zou deze ook niet op kor-
te termijn zijn te verwerkelijken. Cas-
tricum heeft immers samenwerkings-
verbanden met de regio Alkmaar en 
Heemskerk met de regio IJmond en 
Kennemerland. Dat allemaal te ont-
vlechten is een heel ingewikkeld pro-
ces, dat meer tijd vergt dan Uitgeest 
zich kan permitteren.

Fusie met gemeente Zaanstad
Zaanstad heeft niet aangegeven hier-
op uit te zijn. Burgemeester Theo van 
Eijk: ‘En als je wilt “trouwen” dan is 
het verstandig een partner te zoeken 
die dat ook wil.’

Splitsen van Uitgeest
De spoorweg gebruiken als scheids-
lijn en Uitgeest ‘verdelen’ over Heems-
kerk en Castricum is alleen een theo-
retische mogelijkheid. 
Zowel onder inwoners als bestuurders 
bestaat grote weerstand tegen een 
dergelijke splitsing. Die zou in feite 
neerkomen op het opheff en van Uit-
geest als geheel en daarmee de iden-
titeit van het dorp aantasten.

Burgemeester Han van Leeuwen 
gemeente Beverwijk 

Uitgeest, blijf jezelf!

Tja… Ik zit er al ’n paar dagen tegen 
aan te hikken. Jullie gemeentebestuur 
heeft gevraagd een bijdrage te leveren 
aan de discussie over de toekomst van 
Uitgeest. Terwijl ik zo mijn best doe om 
mij er niet mee te bemoeien. Het gaat 
namelijk om júllie gemeente, om júllie 
samenleving, om júllie toekomst. Daar 
heb ik geen verstand van.

Ik kom uit IJmuiden, ben er geboren 
(1954) en getogen. Als kind kwam ik 
nooit boven het kanaal. Dat werd an-
ders door de middelbare school. Bij ons 
in Driehuis zaten ook leerlingen uit Be-
verwijk, Heemskerk en zelfs Uitgeest. 
Dat is een heel eind fi etsen; en dan 
nog de pont…; toen had je nog muni-
tietransporten: dat was een geweldige 
smoes om te laat te komen!
Uiteindelijk kwam ik pas rond mijn 23e 
in Uitgeest: als taxichauff eur, in het uit-
gaansleven en af en toe bootje varen, 
zeilen. Dat laatste doe ik nog steeds, en 

met veel plezier!

Ik ben blij dat Uitgeest Uitgeest is. Wo-
nen en werken en ontspannen gaan 
bij jullie op een mooie manier samen. 
Een compact, historisch dorpscentrum; 
comfortabel wonen in de dorpskern en 
in de nieuwbouw; wonderschone uit-
gestrekte polders; woeste luchten bo-
ven het onstuimige meer; en het pretti-
ge idee dat de noodzakelijke stadse din-
gen (industrie, tunnels en snelwegen, 
ziekenhuizen, winkelcentra en biosco-
pen, middelbare scholen, coff eeshops, 
enz.) in de buurgemeenten goed bereik-
baar zijn.
Ik wens dat Uitgeest vooral zichzelf kan 
blijven. Ik denk dat dat ook gaat lukken. 
Een fusie lijkt mij noodzakelijk en geluk-
kig kunnen jullie zelf kiezen met wie je 
verder wilt. Dat geeft een paar jaar wat 
drukte, maar daarna zul je zien dat Uit-
geest gewoon Uitgeest is gebleven, en 
waarschijnlijk beter nog dan nu.

Ik wens jullie sterkte en wijsheid!

Han van Leeuwen,
burgemeester in Beverwijk en Wijk aan 
Zee

Kerncijfers 
Beverwijk
Aantal inwoners: 
40.070
Oppervlakte: 
1906 hectare
Bebouwd terrein: 
876 hectare
Agrarisch terrein: 
390 hectare
Bos en natuur: 
217 hectare
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Uitgeest fi nancieel in evenwicht 
De provincie heeft de meerjarenbegro-
ting van Uitgeest (2015-2018) tegen 
het licht gehouden en noemt die ‘re-
delijk’. De weerstandscapaciteit, ofwel 
de mogelijkheid om tegenvallers op 
te vangen, is ‘ruim voldoende’. Bij die 
cijfers is een kanttekening wel op zijn 
plaats. De gemeenteraad heeft afgelo-
pen november namelijk wel een aantal 
ingrijpende besluiten moeten nemen 
om de begroting voor 2014 en volgen-
de jaren sluitend te maken:

• de onroerendezaakbelasting gaat in 

 2014 en 2015 met 10% omhoog en 
 in 2016 en 2017 met 5%;
•  de fi nanciering van voorzieningen zo-
 als zwembad, muziekschool en biblio-
 theek wordt de komende jaren ge-
 heel stopgezet;
•  de subsidies worden vanaf 2014 ge-
 halveerd;
•  voor onderhoud van wegen en brug-
 gen etc. komt maar een kwart beschik-
 baar van het volgens de ambtelijke 
 organisatie noodzakelijke bedrag;
•  er is geen rekening gehouden met ex-
 tra personeel, nodig gezien het de-

 centraliseren van taken vanuit het 
 Rijk;
•  er is geen rekening gehouden met 
 mogelijk nieuwe bezuinigingen.

Begroting andere gemeenten
Hoe staat het met de meerjarenbegro-
ting van de andere gemeenten in de 
IJmond en in de BUCH? Alle meerjaren-
ramingen zijn in evenwicht, op twee 
uitzonderingen na. Heemskerk heeft 
nog geen evenwicht bereikt voor de ja-
ren 2016 en 2017 en Velsen nog niet 
voor 2017.

Lijken we op elkaar? Die vraag stelden 
we onszelf in het begin van ons onder-
zoek naar samenwerking in de regio. 
En dan niet alleen of Bergen, Heiloo en 
Castricum dat doen, maar ook Uitgeest. 
Het was niet zo gek dat we uw mooie 
dorp ook gevraagd hebben mee te ver-
kennen, want we voelden samen haar-
fi jn aan dat Uitgeest erg goed bij ons 
past. En wij bij Uitgeest.  
Volgens mij ligt daar een mooie basis 
voor een gezamenlijk nieuwe stap als 
BUCH. Want het antwoord is natuur-
lijk volmondig: ,,Ja! We lijken op elkaar.” 
Onze gemeenten hebben veel overlap, 
veel gedeelde kernwaarden en gedeelde 
problematiek. 
Zo zijn het mooie groene gemeenten. 
Gemeenten waar je graag de fi ets pakt 
en doorheen rijdt. Waar je met plezier 
een wandeling door het dorp maakt. 
Waar je de hond meeneemt naar het 
strand. Gemeenten die samen een 
prachtig Alkmaarder- en Uitgeester-
meer delen en waar zon, zee en strand 
in de zomer voor veel reuring zorgen. 

Dorpen waar je je buurman goed kent 
en waar je elkaar gedag zegt op straat. 
Dorpen waar een gepaste bescheiden-
heid wordt gecombineerd met een enor-
me trots op het eigen karakter en ge-
schiedenis. 
Op deze relatief kleine gemeenten komt 
er de komende jaren een enorme bulk 
werk af. Vooral op het gebied van so-
ciale zaken wordt er veel van ons ge-
vraagd. We krijgen er tegelijkertijd 
geen mensen en geen extra geld bij. 
Dat betekent dat het voor onze organi-
saties best zwaar wordt. Dat is de be-
langrijkste reden om te onderzoeken 
of we kunnen samenwerken. Dan hoef 
je namelijk maar een keer te bedenken 
wat te doen, in plaats van vier keer af-
zonderlijk. Dan kun je voordelen halen 
op investeringen en op kwetsbaarheid. 
Daarmee staan we sterker en kunnen 
beter onze toekomst tegemoet treden. 
Wat mij is opgevallen in de afgelopen 
weken van het onderzoek is dat we 
op basis van gelijkwaardigheid met el-
kaar spreken, dat er enthousiasme is 

en dat er een enorme wil leeft om te la-
ten zien wat we waard zijn. Ik denk dat 
dat komt omdat we op elkaar lijken. We 
begrijpen elkaar, we respecteren elkaar 
en juist daardoor passen we bij elkaar.

Toon Mans,
burgemeester gemeente Castricum

Kerncijfers 
Castricum
Aantal inwoners: 
34.402
Oppervlakte: 
5502 hectare
Bebouwd terrein: 
654 hectare
Agrarisch terrein: 
2349 hectare
Bos en natuur: 
1579 hectare

Burgemeester Toon Mans 
gemeente Castricum

Lijken we op elkaar?

Welke 
toekomstkeuze 

is fi nancieel 
de beste?

Adviesbureau BMC heeft zorg-
vuldig doorgerekend wat de 
vier keuzemogelijkheden
(ambtelijke of bestuurlijke fu-
sie; met de IJmond of met de 
BUCH) in fi nancieel opzicht 
betekenen. Daarbij werd re-
kening gehouden met de Al-
gemene uitkering uit het Ge-
meentefonds, met de btw in 
het geval van ambtelijke fusie 
en allerlei andere factoren.

Opmerkelijk genoeg luidt de 
conclusie van het adviesbu-
reau: ‘Binnen de vier varianten 
maken de fi nanciën niet het 
verschil.’ En terwijl een fusie 
van Uitgeest met Heemskerk 
(samen 52.000 inwoners) pro-
fi jtelijker schijnt dan die van 
Uitgeest met Castricum (sa-
men 47.000 inwoners) ‘ligt 
de werkelijkheid toch genuan-
ceerder.’ 

Populair gezegd: geen van 
de vier opties springt er vol-
gens BMC fi nancieel duidelijk 
gunstiger uit dan een andere. 
Burgemeester Theo van Eijk 
voegt toe: ‘Daarbij is het de 
vraag of je een geldgestuur-
de keuze wil maken, of dat je 
andere argumenten zwaarder 
laat wegen.’  
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Wat is het verschil tussen 
een ambtelijke en een 
bestuurlijke fusie?
Een ambtelijke fusie aangaan komt 
neer op het versmelten van twee of 
meer ambtelijke organisaties. Bij elkaar 
gezet op één plek bedienen die voort-
aan twee of meer gemeenten. Als Uit-
geest voor een ambtelijke fusie kiest 
houdt de gemeente wel een eigen bur-
gemeester, een eigen college en een ei-
gen gemeenteraad. 
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Bij een 
verdergaande samenwerking in de 
vorm van een ambtelijke fusie verliest 
Uitgeest geen invloed binnen haar sa-
menwerkingsverbanden. Er zal tege-
lijk wel sprake zijn van een positieve 
invloed op de dienstverlening naar zo-
wel de samenleving, het college als de 
raad.’ 

Uit een bestuurlijke fusie ontstaat een 
nieuwe, grotere gemeente. Bij voor-
beeld bestaande uit Heemskerk en Uit-
geest, of Castricum en Uitgeest. Na de 
verkiezingen krijgt die gemeente een 
nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
college. 
‘Ook zo’n fusiegemeente zal niet ont-
komen aan samenwerking met andere 
gemeenten,’ aldus Theo van Eijk. ‘Maar 
een fusiegemeente is wel vele malen 
beter in staat feitelijke invloed te rea-
liseren binnen haar samenwerkings-
verbanden. Omdat het ambtelijk ap-
paraat over meer capaciteit én kwali-
teit gaat beschikken zal de samenle-
ving daar zeker de vruchten van kun-
nen plukken.’

Dat ik nu toch nog weer een column 
voor u schrijf voelt heel bijzonder. De 
afgelopen jaren heb ik er ruim 150 ge-
schreven als uw burgemeester. En nu 
richt ik mij tot alle Uitgeesters als de 
‘buur’-burgemeester, of misschien ge-
woon de buurgemeester. Voor mij een 
unieke kans om mij te roeren in de dis-
cussie over de toekomst van Uitgeest. 
Een toekomst die sowieso rooskleu-
rig is. Gaat u maar na. Uitgeest is een 
prachtig en rustig dorp met een zeer 
goede infrastructuur, veel groen en 
ruimte en ligt in een (IJmond)regio met 
economische kracht. Iedere gemeen-
te wil graag verder samenwerken met 
Uitgeest en Uitgeest heeft de luxe posi-
tie dat het kan kiezen. Dat moet met ge-
voel en met het verstand. En soms loopt 
dat ook wel door elkaar heen. Mijn ge-
voelens hierover zijn helder. Uitgeest 
en Heemskerk horen bij elkaar. Tijdens 
mijn afscheid in Uitgeest heb ik dat ook 
ronduit gezegd: ‘Kies voor Heemskerk, 
zeker als je weet dat daar nu een bur-
gemeester zit die ook zoveel van Uit-
geest houdt.’
En als ik vrijdag over de markt in 
Heemskerk loop en zoveel Uitgeesters 
tegenkom, of langs de voetbalvelden bij 

het ICGT weer zoveel Heemskerkers in 
Uitgeest zie genieten, ervaar ik de grote 
saamhorigheid over en weer. Dat is ook 
het geval met de vele maatschappelijke 
organisaties die Uitgeest rijk is. Zij wer-
ken in meerderheid samen in de IJmond 
en dan specifi ek in Heemskerk.
Maar kiezen doe je ook met je verstand, 
want met warme gevoelens kun je geen 
zwembad en bibliotheek openhouden. 
Het onderzoek dat Uitgeest heeft laten 
uitvoeren geeft aan dat er elk jaar zo’n 
vijf ton meer uit de schatkist komt als 
er wordt gekozen voor Heemskerk in 
plaats van voor Castricum. En met dat 
geld kun je belangrijke voorzieningen, 
zoals bijvoorbeeld het zwembad, in 
stand houden. Een keuze op basis van 
verstand (meer geld van het Rijk) wordt 
dan opeens ook een keuze op basis van 
gevoel (ons zwembad kan openblijven).
Veel hoor ik spreken over de vorm die 
Uitgeest zou moeten kiezen: een ambte-
lijke fusie of een bestuurlijke. Maar vol-
gens mij komt die keuze op de tweede 
plaats. Het gaat eerst om de richting. 
Als je eenmaal weet met wie je een re-
latie wilt aangaan, dan komen de part-
ner van jouw keuze en jij er samen ze-
ker uit.

Een broedende kip moet je niet storen, 
zeggen ze wel eens. Maar als burge-
meester van voorheen Uitgeest, en nu 
Heemskerk, kon ik het niet laten mijn 
argumenten en gevoelens met u te de-
len. Ik heb er vertrouwen in dat er een 
goed besluit voor de toekomst van Uit-
geest wordt genomen. Welke dat ook 
moge zijn. Uitgeest is het waard.

Mieke Baltus,
burgemeester gemeente Heemskerk

Kerncijfers 
Heemskerk
Aantal inwoners: 
39.117
Oppervlakte: 
2768 hectare
Bebouwd terrein: 
661 hectare
Agrarisch terrein: 
668 hectare
Bos en natuur: 
1022 hectare

Burgemeester Mieke Baltus 
gemeente Heemskerk

‘Buur’-burgemeester

Leidt een ambtelijke fusie 
uiteindelijk niet alsnog tot 
een bestuurlijke fusie? 
Een ambtelijke fusie kan uiteindelijk 
tot een bestuurlijke fusie leiden, maar 
dat spreekt helemaal niet vanzelf. Er 
zijn in Nederland genoeg voorbeel-
den van uitstekend draaiende ambtelij-
ke organisaties die verschillende zelf-
standige gemeentebesturen bedienen 
en dat nog tot in lengte van jaren kun-
nen blijven doen.
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Uitgeest 
kan mijns inziens zowel met een amb-
telijke fusie als met een bestuurlijke fu-
sie heel goed de toekomst in. Maar er 
moet wel voor een van die twee oplos-
singen gekozen worden. Want Uitgeest 
dient over voldoende bestuurskracht 
te beschikken om te kunnen doen waar 
zij voor staat. En dat is best veel. De 
gemeente moet als lokale overheid de 
taken uitvoeren die zij heeft gekregen 
van het Rijk en de provincie. Zij moet 
inspelen op  ontwikkelingen en be-
hoeften in de gemeenschap en tegelijk 
een visie hebben op de toekomst. De 
gemeente moet in staat zijn daarvoor 

beleid te maken en dat ook nog kun-
nen uitvoeren.’
‘Uitgeest moet de dienstverlening aan 
haar inwoners en maatschappelijke 
partners kunnen verzorgen. Ook moet 
zij de kennis en de capaciteiten heb-
ben om haar belangen goed te verte-
genwoordigen. Zij moet in staat zijn 
om samen te werken met andere over-
heden en private partijen om haar am-
bities en doelstellingen te realiseren.
Kortom, bestuurskracht is voor een ge-
meente van belang omdat zij in staat 
moet zijn om haar rol als gemeen-
te richting inwoners, maatschappelij-
ke partners, buurgemeenten, regiona-
le partners, de provincie en het Rijk te 
vervullen.’

‘De gemeenteraad van Uitgeest staat 
voor een heel lastige afweging, maar 
het is beslist noodzakelijk nu kno-
pen door te hakken, om ook in de toe-
komst onze inwoners op een goede 
wijze te kunnen bedienen.’
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Burgerparticipatie en de toekomst van Uitgeest
Om over de toekomst van Uitgeest de 
stemming te peilen onder de inwoners 
van Uitgeest organiseerde burgemees-
ter Theo van Eijk een drietal ‘podia’. In 
partycentrum Bobs was er op 20 novem-
ber 2013 een avond voor bewoners en 
op 25 november een bijeenkomst voor 
ondernemers. Met een Klankbordgroep - 
samengesteld als een doorsnee van de 
Uitgeester samenleving - hield de bur-
gemeester in de voorbije herfst drie ses-
sies. De verslagen van al deze bijeen-
komsten zijn als bijlage toegevoegd aan 
de rapportage van bureau BMC en ze 
zijn te downloaden van de gemeentelij-
ke website.

Bewonersavond, 20 november 2013
De circa 150 inwoners op de avond in 
Bobs spraken uit vooral behoefte te heb-
ben aan meer informatie. Burgemeester 
Theo van Eijk zegde toe die over circa 
drie weken te kunnen leveren. Tegelijk 
slaagde hij erin de zaal zich toch duide-
lijk te laten uitspreken over wensen en 
voorkeuren.

Tegen het einde van de avond tekende 
zich een lichte voorkeur af voor het mo-
del van ambtelijke samenwerking boven 
een fusie. Met wie zou zo’n samenwer-
king dan gestalte moeten krijgen? Een 
duidelijke meerderheid kwam uit bij de 
BUCH-gemeenten Castricum, Heiloo en 
Bergen.

Theo van Eijk ontraadde het idee om 
over de vier mogelijke keuzes een refe-
rendum te houden. In zijn ogen is dat ‘te 
ingewikkeld’ en bovendien is de agenda 
erg krap: op 30 januari moet de gemeen-
teraad knopen doorhakken. Er tekende 
zich in de zaal overigens geen meerder-
heid af voor een referendum: dat idee 
kreeg evenveel voor- als tegenstanders. 
Duidelijke steun voor aansluiting bij de 
IJmond was er ook. Die werd vertolkt 
door Bert Groot, bestuurslid van de on-
dernemersvereniging OHBU. 

Onder meer omwille van de dynamiek 
van het IJmondiale bedrijfsleven en de 
betere infrastructuur zou Uitgeest vol-
gens hem beter af zijn in de IJmond.

Ondernemersavond, 25 november 
2013
Een meerderheid van de 80 onderne-
mers op de bijeenkomst in Bobs ver-
wachtte dat Uitgeest economisch gezien 
meer baat zal hebben van aansluiting bij 
de IJmond dan bij de BUCH-gemeenten. 
Toch stemde een kleine meerderheid 
(53%) voor die laatste optie. ‘Want wil-
len we die economische groei wel?’ werd 
hardop gevraagd.

Vervolgens bleek 56% het meest te voe-
len voor een bestuurlijke fusie, tegen 
44% voor een ambtelijke samenwerking.
De stemming in de zaal was opmerke-
lijk gezien de duidelijke stellingname 
van het bestuur van ondernemersvereni-
ging OHBU. Die sprak zich in de week 
voorafgaand aan de ondernemersavond 
in een brief aan de leden uit voor de dy-
namische IJmond: ‘Door aan te sluiten bij 
Heemskerk-IJmond zal Uitgeest kunnen 
meedoen in de economische ontwikke-
ling van de regio IJmond hetgeen de Uit-
geester ondernemers ten goede zal ko-
men. De CAL-gemeenten kiezen voor-
al voor het profi el van een forenzenge-
meente, waar wonen prioriteit krijgt bo-
ven bedrijvigheid. Dat mag, maar die 
keuze is niet  in het belang van het Uit-
geester bedrijfsleven.’

Klankbordgroep ‘Bestuurlijke toe-
komst Uitgeest’
Op uitnodiging van burgemeester Theo 
van Eijk namen veertien personen deel 
aan de klankbordgroep ‘Bestuurlijke toe-
komst Uitgeest’. Bij de samenstelling van 
de groep werd gestreefd naar diversiteit 
in maatschappelijke positie, (beroeps)er-
varing, leeftijd etc. Er werden drie bij-
eenkomsten gehouden: op de vrijdag-
middagen 27 september, 25 oktober en 

29 november 2013.
De groep begon met een inventarisatie 
van de belangrijke uitdagingen, zoals 
het  behoud van de Uitgeester voorzie-
ningen. Vervolgens werd de noodzaak 
uitgediept op korte termijn bestuurlijke 
keuzes te maken. 
In de tweede sessie stond de vraag cen-
traal: ‘Wat voor gemeente wil Uitgeest in 
de toekomst zijn?’ Wat betreft de keuze-
mogelijkheden voor de toekomst was 
de klankbordgroep over één punt stellig 
in haar oordeel: geen bestuurlijke fusie, 
wel ambtelijke fusie. Slechts twee van 
de dertien leden tijdens de slotsessie za-
gen het meest in een volledige (bestuur-
lijke) fusie.  

Theo van Eijk kenschetste de verschil-
len tussen ambtelijk en bestuurlijk sa-
mengaan: ‘Ambtelijk fuseren doe je om 
een beter product te kunnen leveren. Be-
stuurlijk fuseren doe je vooral om een 
grotere stem te krijgen in de buitenwe-
reld.’

Daarna resteerde als belangrijkste vraag: 
is Uitgeest het beste af bij Heemskerk en 
de IJmond, of bij Castricum en de BUCH?
Een meerderheid sprak uit met Heems-
kerk op zich geen probleem te hebben, 
‘maar wel met Beverwijk. En aan die ge-
meente ontkom je bij een keus voor 
Heemskerk uiteindelijk niet.’

Theo van Eijk verwoordde het dilemma: 
‘Misschien lijken we als Uitgeesters meer 
op de mensen in het noorden, maar te-
gelijk is 80% van het maatschappelijk 
middenveld gericht op de IJmond.’

De klankbordgroep uitte de vrees dat bij 
keuze voor de regio IJmond het groen 
van Uitgeest eerder zal worden be-
bouwd dan bij een keuze voor de BUCH. 
Theo van Eijk weerlegde dat met de stel-
ling dat het uiteindelijk de provincie is 
die bouwlocaties bepaalt, ongeacht de 
regio waartoe Uitgeest behoort.

Heeft de keuze voor Zuid of Noord fi -
nanciële gevolgen? Theo van Eijk: ‘Als je 
puur naar het geld kijkt, dan kies je voor 
Heemskerk. Maar je maakt zelf uit of je 
een geldgestuurde keuze maakt of dat je 
ook naar andere aspecten kijkt.’
Het gevoel dat de eigen identiteit beter 
behouden zal blijven door aansluiting 
bij de kernen van Castricum (Akersloot, 
Limmen, de Woude) sprak het overgro-
te deel van de klankbordgroepleden het 
meest aan. Daarbij kwam het argument 
dat Uitgeest méér invloed zal hebben in 
de kleinere BUCH dan in de IJmond. Er 
werd ook gesproken van een ‘historische 
gemiste kans door afwijzing van de CAL 
in 2001’.

De slotpeiling was duidelijk: elf van de 
dertien aanwezige leden van de klank-
bordgroep spraken zich uit voor aan-
sluiting bij Castricum/BUCH. Een keuze 
die de politiek zou moeten maken; alle 
leden wezen het idee van een referen-
dum af.  

In zijn begeleidend schrijven van 13 de-
cember 2013 bij het rapport van BMC 
stelt mijn collega, uw burgemeester 
Theo van Eijk onder andere: “En als je 
wilt ‘trouwen’, dan is het verstandig als 
je partner dat ook wil.”
Ik ben een geboren en getogen Bever-
wijker. Vanaf mijn geboorte in 1955 tot 
mijn huwelijk in 1978 heb ik in Bever-
wijk gewoond. Mijn vrouw heb ik in Vel-
sen leren kennen, waar ik naar de mid-
delbare school ben geweest. Na ons 
trouwen hebben we in Velsen gewoond. 
Een groot aantal jaren heb ik bij de ge-
meente Heemskerk gewerkt, totdat ik in 
1997 wethouder werd in Velsen. Ik kan 
dus wel stellen dat ik een echte IJmonder 
ben. Ik heb het altijd enorm naar mijn 
zin gehad in de IJmond en vind het nog 
steeds een spannend gebied. 
Vanaf 2005 ben ik burgemeester in Hei-
loo: een wereldbaan in een werelddorp! 
Ik ben een echte Kennemerlander geble-
ven, al mijn hele leven. En dat voelt hart-
stikke goed!        
Onlangs hebben we in Heiloo, in goed 
overleg met onze bevolking, een nieu-
we Toekomstvisie 2030 opgesteld. De 

kernwaarden die we voor onze mooie 
groene gemeente hebben bepaald zijn: 
ruimte, natuur, bewust en verbinding. 
We hechten in Heiloo aan hoge kwaliteit 
van dienstverlening voor onze inwoners, 
aan de kwaliteit van onze woon-en leef-
omgeving en we gaan uit van de kracht 
van onze inwoners zelf. En die kracht is 
er in ons dorp! We hechten ook aan het 
dorpse gevoel: aandacht voor elkaar. En 
met name ‘het dorpse gevoel’, ‘de kwali-
teit van onze woon- en leefomgeving’, en 
‘de kracht van onze samenleving’ maken 
het voor mij, en met mij onze 22.000 in-
woners geweldig om Heilooër te zijn. 
In onze samenwerking met Castricum 
en Bergen herkennen we dat gevoel en 
dat geldt ook voor de manier waarop we 
met Uitgeest samenwerken. We willen de 
dienstverlening zo dicht mogelijk bij on-
ze inwoners. Het dorpse gevoel, de aan-
dacht voor elkaar en de kwaliteit van on-
ze woon- en leefomgeving delen wij met 
elkaar en zal zo blijven. Het gevoel van 
verliefdheid tussen de BUCH-gemeenten 
is echt aanwezig en bovendien is er veel 
vertrouwen in elkaar. Dat zijn noodzake-
lijke voorwaarden om te kunnen zeggen: 

“En als je wilt ‘trouwen’ dan is het ver-
standig als je partner dat ook wil……..”.

Wij willen graag verder met u werken 
om te komen tot een goed huwelijk!

Met vriendelijke groeten en graag tot 
spoedig ziens,

Hans Romeyn,
burgemeester gemeente Heiloo

Kerncijfers 
Heiloo
Aantal inwoners: 
22.594
Oppervlakte: 
1898 hectare
Bebouwd terrein: 
481 hectare
Agrarisch terrein: 
977 hectare
Bos en natuur: 
151 hectare

Burgemeester Hans Romeyn 
gemeente Heiloo

Als je wilt ‘trouwen’ 
is het verstandig als
je partner dat ook wil
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Welke keuze maakt Uitgeest? Over en-
kele weken weten we of de gemeente-
raad van deze mooie groene gemeente 
de blik noord- of zuidwaarts richt. 
Regionale en bestuurlijke samenwer-
king staat hoog op de agenda in poli-
tiek Nederland. Zijn met name kleine 
gemeenten nog voldoende bij mach-
te hun toekomst veilig te stellen? Kun-
nen zij aan hun samenleving een goe-
de dienstverlening blijven verlenen? De-
ze vraag is feitelijk aan de orde. Daarbij 
komt dat grote onderwerpen op de ge-
meenten afkomen. 
Uitgeest is een gewaardeerde partner 
in de IJmondregio. In deze regio wer-
ken Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen nauw samen. Mooie voorbeelden 
van deze samenwerking zijn de Milieu-
dienst IJmond en IJmond Werkt. Daar-
naast verricht de gemeente Velsen op 
het terrein van ICT tal van taken voor 
Uitgeest. Kortom, de gemeente Uit-
geest is gewend aan een nauwe samen-
werking met de andere drie IJmondge-
meenten.
In juli 2013 werd het Kansenonderzoek 
IJmond openbaar. Dit onderzoek beves-
tigde dat de IJmondregio veelzijdig is en 
dat in deze regio werken, wonen en re-
creëren hand in hand gaan. Industrie, 
scheepvaart en visserij gaan uitstekend 

samen met moderne woonwijken en 
een rustige en groene leefomgeving.
Uitgeest heeft veel actieve inwoners en 
verenigingen, en er zijn korte lijnen tus-
sen samenleving en politiek. Gaat dit 
allemaal verloren op het moment dat 
de gemeenteraad van Uitgeest voor de 
IJmondregio kiest? Ik weet zeker dat dat 
niet het geval zal zijn. Natuurlijk kent 
de IJmondregio grote kernen zoals Be-
verwijk, Heemskerk en IJmuiden. Maar 
de kleinere kernen zijn talrijker: Wijk 
aan Zee, Driehuis, Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid, Velsen-Noord. Ook in 
deze kernen wordt geleefd en gewoond. 
Iedere kern beschikt over eigen basison-
derwijs en waar mogelijk is dit geclus-
terd met kinderopvang, sportvoorzie-
ningen en gezondheids-, zorg- en wel-
zijnscentra. Zo is de gemeente Velsen 
zich bewust van het feit dat een vitale 
gemeente gebaat is bij een vitale woon-
gemeenschap met een goede sociale co-
hesie. 
Uitgeest is zeker belangrijk voor de 
IJmondregio! Uitgeest heeft nu al in-
vloed op het regionaal beleid omdat de-
ze gemeente een gewaardeerde en be-
langrijke partner in de IJmondiale sa-
menwerking is. Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen werken nauw samen 
om een aantal regionale opgaven aan 

te kunnen. Het zou jammer zijn wan-
neer Uitgeest voor de IJmondregio ver-
loren zou gaan. 
Ik weet zeker dat de gemeenteraad van 
Uitgeest eind januari een goede afwe-
ging zal maken. Hierbij wens ik de in-
woners, het bedrijfsleven, de maat-
schappelijke organisaties en tenslotte 
(de besluitvorming door) de gemeente-
raad van Uitgeest veel succes en wijs-
heid toe. 

Franc Weerwind,
burgemeester gemeente Velsen

Kerncijfers 
Velsen
Aantal inwoners: 
67.122
Oppervlakte: 
4908 hectare
Bebouwd terrein: 
1533 hectare
Agrarisch terrein: 
422 hectare
Bos en natuur: 
1399 hectare

Burgemeester Franc Weerwind 
gemeente Velsen

Welke keuze maakt 
Uitgeest?

Hoe werkt Uitgeest nu al samen met de 
IJmond en met de BUCH-gemeenten?
De gemeente Uitgeest werkt op vele 
taken samen met andere gemeenten 
of samenwerkingsverbanden van ge-
meenten. Die samenwerking is voor-
al georiënteerd op de IJmond en Ken-
nemerland en in mindere mate op de 
BUCH-gemeenten.

Voorbeelden samenwerking met de 
IJmond (en Kennemerland)
• Veiligheidsregio Kennemerland.
• Centrum voor Jeugd en Gezin; 
 Transitie Jeugdzorg; Transitie AWBZ.
• IJmond werkt!  (voorheen: De Meergroep).
• Milieudienst IJmond 
 (voorheen: Milieudienst IJmond).
• Bibliotheek IJmond-Noord.
• Regionaal Economisch Bureau.

• IJmond Bereikbaar.
• Metropoolregio Amsterdam (MRA.)
• Collectief vraagafhankelijk vervoer 
 (OV-taxi).

Voorbeeld samenwerking met de 
BUCH-gemeenten
• ISOB (Bestuur openbaar onderwijs)

Voorbeelden van samenwerking 
met IJmond en BUCH samen
• Vluchtelingenwerk.
• Leerlingenvervoer.
• Recreatieschap Alkmaarder- en 
 Uitgeestermeer.
• Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar.
• Stichting Regionaal Inkoopbureau 
 IJmond en Kennemerland.

Diverse taken besteedt Uitgeest in zijn 
geheel uit. De meeste aan de gemeente 
Velsen, een enkele aan Heemskerk en 
ook aan de Milieudienst IJmond en aan 
externe bureaus.
Velsen: belastingen, Basisadministra-
ties Adressen en Gebouwen, Geo-ta-
ken, automatisering en systeembeheer, 
applicatiebeheer, administratie Socia-
le Zaken.
Heemskerk: gezondheid.
Milieudienst IJmond: bouw- en woning-
toezicht, Drank- en horecawet, brand-
weerpreventietaken.
IMK: advisering Bijstand voor zelfstan-
digen.
Externe bureaus: onderwijs, verzeke-
ringen, salarisadministratie

Wat kost 
beëindiging van 
samenwerken 

of uitbesteden?
Bureau BMC geeft op p. 43 en 44 
van het ‘Feitenboek’ (zie website 
gemeente Uitgeest) een compleet 
overzicht van de samenwerkings-
verbanden en uitbestede taken, 
plus de looptijd van contracten 
en de eventuele kosten van uittre-
ding. Het overzicht is duidelijk ge-
noeg, maar de - eenmalige - kos-
ten van uittreding verschillen per 
situatie en staan niet bij voorbaat 
vast. Burgemeester Theo van Eijk: 
‘Daarover komt pas klaarheid aan 
de onderhandelingstafel.’
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De meest gestelde vragen, én de antwoorden
Waarom moet de gemeente Uit-
geest keuzes maken?
De ambtelijke organisatie heeft niet de 
capaciteit in huis om alle nieuwe werk-
zaamheden uit te voeren die vanuit 
Den Haag op de gemeente afkomen. 
De taken worden bovendien steeds 
gecompliceerder en de samenleving 
vraagt steeds meer van gemeenten.
Verhogen van inkomsten is voor Uit-
geest maar beperkt mogelijk. Daarom 
ontkomt de gemeente voor uitvoering 
van alle taken niet aan intensievere sa-
menwerking (ambtelijke fusie) of be-
stuurlijk fuseren.

Waarom moet de gemeenteraad op 
zo korte termijn beslissen, per 30 
januari 2014?
Rijk en provincie sturen daar sterk op 
aan. Gemeenten moeten immers goed 
voorbereid zijn op de decentralisaties 
in het sociale domein, die ingaan per 1 
januari 2015. Er is dus minder dan een 
jaar over om Uitgeest daar adequaat 
op voor te bereiden. Een richtingge-
vende keuze kan niet langer worden 
uitgesteld. 

Welke keuzemogelijkheden heeft 
de gemeente Uitgeest?
Uitgeest heeft vier keuzemogelijkhe-
den:
1. Verdergaande samenwerking (amb-

telijke fusie) met de IJmond (Heems-
kerk, Beverwijk, Velsen en Uitgeest).

2. Verdergaande samenwerking (amb-
telijke fusie) met de BUCH (Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo).

3. Bestuurlijke fusie met Heemskerk.
4. Bestuurlijke fusie met Castricum (in-

clusief Akersloot en Limmen).

Bovenstaande keuzemogelijkheden zijn 
voldoende robuust en ook toekomst-
bestendig. Verder zijn ze op korte ter-
mijn te realiseren. Daarbij is van gro-
te waarde dat de andere partijen heb-
ben aangegeven een dergelijke samen-
werking met de gemeente Uitgeest ook 
daadwerkelijk te willen.

Wat is het verschil tussen een 
ambtelijke fusie en een bestuurlij-
ke fusie?
Bij verdergaand samenwerken (ambte-
lijke fusie) houdt de gemeente Uitgeest 
een eigen college van burgemeester 
en wethouders en een eigen gemeen-
teraad. De ambtelijke organisaties van 
twee of meer gemeentes worden dan 
omgesmeed tot één organisatie, die de 
twee of meer gemeenten bedient. 
Een ambtelijke fusie heeft geen eff ect 
op de invloed van Uitgeest binnen de 
verschillende samenwerkingsverban-
den. Wel is er sprake van een positie-
ve invloed op de dienstverlening aan 
de samenleving, aan het college en aan 
de raad.
Bij een bestuurlijke fusie komt er één 
college en één gemeenteraad in de 
nieuwe fusiegemeente. Die kan bij-
voorbeeld bestaan uit Heemskerk en 
Uitgeest, of uit Castricum en Uitgeest. 
Die fusiegemeente heeft (veel) meer in-
vloed binnen de samenwerkingsver-
banden, een grotere stem in de ‘buiten-
wereld’. Een fusie heeft ook nog eens 
een positieve invloed op de dienstver-
lening aan de samenleving.
Dat komt door uitbreiding van capaci-
teit en kwaliteit van het ambtelijk ap-

paraat.

Hoe reëel zijn de vier keuzemoge-
lijkheden?
1. Ambtelijke fusie van Uitgeest met 

de IJmond (Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen) is een reële mogelijkheid. 
Dat blijkt ook uit een in de zomer 
van 2013 gepubliceerd kansenon-
derzoek van bureau Twynstra Gud-
de, uitgevoerd in opdracht van de 
vier IJmondgemeenten. Dat rapport 
doet tal van aanbevelingen voor de 
toekomst. Gezien de tijdsdruk zou 
Uitgeest mogelijk eerst een tussen-
stap dienen te maken: een ambte-
lijke fusie met de gemeente Heems-
kerk. 

2. Ambtelijke fusie van Uitgeest met 
Bergen, Castricum en Heiloo is even-
eens een reële mogelijkheid. Als 
ambtelijke fusie er in de nabije toe-
komst niet in zit, dan zal Uitgeest 
ook hier een tussenstap dienen te 
maken. Dat zou een ambtelijke fu-
sie met de gemeente Castricum kun-
nen zijn.

3. Bestuurlijke fusie met Heemskerk
 Fuseren met Heemskerk levert een 

gemeente op met 52.000 inwoners  
(inwoneraantal 2013). Een voldoen-
de robuuste gemeente om de toe-
komst mee in te gaan. 

4. Bestuurlijke fusie met Castricum (in-
clusief Akersloot en Limmen)

 Fuseren met Castricum levert een 
gemeente op met 47.000 inwo-
ners  (inwoneraantal 2013). Ook dit 
kan een voldoende robuuste ge-
meente zijn  om de toekomst mee in 
te gaan.

Waarom niet gekozen voor bijvoor-
beeld een fusie van Heemskerk, 
Uitgeest en Castricum?
De besturen van Heemskerk en Castri-
cum hebben niet aangegeven dat zij 
dat een reële optie vinden. Bovendien 
is deze oplossing niet op korte termijn 
te realiseren. Castricum heeft immers 
samenwerkingsverbanden met de re-
gio Alkmaar en Heemskerk met de re-
gio IJmond en Kennemerland. Zo’n fu-
sie tot stand brengen wordt daarmee 
een heel ingewikkeld proces en Uit-

geest heeft niet de tijd daarop te wach-
ten.

En een fusie met de gemeente 
Zaanstad?
Het bestuur van Zaanstad heeft niet la-
ten weten voorstander te zijn van een 
dergelijke keuze. Als je een duurza-
me partner zoekt is het verstandig om 
partners te selecteren die ook werkelijk 
iets met je willen.

Kunnen we Uitgeest niet splitsen 
met de spoorlijn als scheidslijn?
Het zuidelijk deel van Uitgeest bij 
Heemskerk ‘onderbrengen’ en het 
noordelijk deel bij Castricum is niet se-
rieus bekeken. Zowel onder inwoners 
als bestuurders bestaat grote weer-
stand tegen een dergelijke splitsing. 
Die komt immers neer op het opheff en 
van Uitgeest als geheel. 

Als we kiezen voor een ambtelijke 
fusie, wordt het dan over vijf jaar 
niet alsnog een bestuurlijke fusie? 
Als je het goed organiseert is dat niet 
nodig. Een goed voorbeeld zijn de ‘BEL-
gemeenten’ Blaricum, Eemnes en Laren. 
Deze drie gemeenten in Het Gooi, ver-
spreid over twee provincies, hebben in 
2005 besloten een intensieve samen-
werking aan te gaan zonder op te gaan 
in een groter geheel. Ze hebben de 
krachten gebundeld in één ambtelijke 
werkorganisatie, de BEL Combinatie. 
Bestuurlijk zijn de drie gemeenten nog 
steeds zelfstandig. Dit maakt dat ze ei-
gen, lokale accenten kunnen leggen in 
hun beleid maar tegelijk over een bre-
dere ambtelijke expertise en uitvoe-
ringskracht beschikken dan voorheen.

Op welke terreinen werkt Uitgeest 
samen met de IJmond en op welke 
met de BUCH?

1. IJmond (en Kennemerland)
-  Milieudienst IJmond 
   (voorheen Milieudienst IJmond) 
-  IJmond werkt!
-  Veiligheidsregio Kennemerland
-  Regionaal Economisch Bureau
-  IJmond Bereikbaar
-  Belastingen en ICT
-  etc.

2. BUCH
-  Intergemeentelijke Stichting 
   Openbaar Onderwijs (ISOB)

3. IJmond en BUCH samen
-  Recreatieschap Alkmaarder- 
   en Uitgeestermeer
-  Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar

Wat kost de eventuele uittreding 
uit de samenwerkingsverbanden 
in de IJmond?
Dat is een kwestie van onderhandelen. 
Het gaat om eenmalige kosten. Als het 
uittreden in stappen gebeurt vallen die 
kosten mogelijk wel mee.
 
Hoe staat de gemeente Uitgeest er 
fi nancieel voor?
De begroting voor 2014 is sluitend. 
De jaren 2015 tot 2018 laten zelfs een 
licht positief beeld zien. Er zijn wel eni-
ge kanttekeningen te maken. 
De fi nanciering van bepaalde voorzie-
ningen, zoals het zwembad, de mu-
ziekschool, de bibliotheek wordt de 

komende jaren al dan niet gefaseerd in 
zijn geheel stopgezet. Daarnaast zijn 
de subsidies vanaf 2014 gehalveerd.
De fi nanciering voor het onderhoud 
wegen en kunstwerken is nog slechts 
een kwart van de door de ambtelijke 
organisatie voorgestelde benodigde 
gelden.
Er is nog geen rekening gehouden met 
extra benodigde personele capaciteit 
in het kader van het decentraliseren 
van nieuwe taken vanuit het Rijk naar 
de gemeente.
Er is nog geen rekening gehouden met 
mogelijke nieuwe bezuinigingen van-
uit het Rijk. 

Hoe staat het met de fi nanciële si-
tuatie van de andere gemeenten?
De meerjarige ramingen van de overi-
ge gemeenten lijken redelijk tot goed 
op orde. Heemskerk heeft nog geen fi -
nancieel evenwicht voor 2016 en 2017 
en Velsen nog niet voor 2017.
 
Waarom over zo’n belangrijk 
vraagstuk geen referendum hou-
den?
Het is aan de gemeenteraad een be-
sluit te nemen over de toekomst van 
Uitgeest. Een referendum zou overi-
gens niet besluitvormend zijn geweest, 
maar adviserend. Op de bijeenkomsten 
met bewoners, ondernemers en Klank-
bordgroep kreeg een referendum niet 
veel steun.

Maakt het voor het behoud van de 
voorzieningen iets uit of Uitgeest 
voor de IJmond kiest of voor de 
BUCH-gemeenten?
Kiezen tussen ‘Noord’ of ‘Zuid’ maakt 
voor de voorzieningen geen verschil. 
De praktijk in het land heeft uitgewe-
zen dat bestuurlijk fuseren eerder tot 
meer dan tot minder voorzieningen 
leidt. Verder blijkt ambtelijke fusie nau-
welijks invloed te hebben op het ni-
veau van de voorzieningen.

Colofon
Teksten: (behalve bijdragen bur-
gemeesters): 
Communicatie & Voorlichting 
gemeente Uitgeest

Panoramafoto: 
Leonard Smit en Kees den Boer 
(montage)

Overige foto’s: 
gemeente Uitgeest

Kerncijfers 
Uitgeest
Aantal inwoners: 
13.061
Oppervlakte: 
2230 hectare
Bebouwd terrein: 
225 hectare
Agrarisch terrein: 
1487 hectare
Bos en natuur: 40 hectare
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