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Bouw Kindcentrum 
Cornelis 

Op 15 oktober is de bouw van 
het nieuwe Kindcentrum op een 
feestelijke manier van start gegaan. 
De bouw verloopt goed, inmid-
dels zijn er al 86 palen de grond in 
geboord. Aannemer K. Dekker is 
van start gegaan met het leggen 
van de fundering en daarna wordt 
er opgebouwd en ziet u echt de 
contouren van het kindcentrum van 
de grond komen. Omwonenden 
hebben een tweede nieuwsbrief van 
de aannemer ontvangen.  

Herinrichting van het 
centrumgebied

NIEUWSBRIEF OVER DE ONTWIKKELINGEN IN HET CENTRUM VAN 
UITGEEST

Start bouw eerste woningen in zicht Een grote stap is genomen, de  
gemeenteraad heeft het bestemmings- 
plan van de Bibliotheeklocatie en de 
Berklocatie vastgesteld en verder heeft 
het college de omgevingsvergunning 
verleend. Dit betekent dat gestart kan 
worden met de bouw van het eerste 
woningbouwplan in het centrumge-
bied. De besluiten zijn gepubliceerd 
waardoor er mogelijkheid bestaat tot 
het instellen van beroep. De startda-
tum van de nieuwbouw is gepland 
op 1 juli 2022. Deze planning is nog 
onder voorbehoud. Binnenkort krijgt 
u van ons een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst begin 2022. We 
vertellen dan meer over de planning, 
de eerste werkzaamheden etc. 

het Centrumplan. Op het gebied van 
klimaatadaptatie, duurzame energie, 
inkoop van klimaatneutrale en circu-
laire materialen kan dit een voorbeeld-
project worden voor de regio waar in-
woners van Uitgeest duurzaam kunnen 
wonen en recreëren. Bent u benieuwd 
naar de presentatie? Kijk dan op  
www.uitgeest.nl/centrumplan. 

18 november 2021 vond er digitaal 
een raadsinformatieavond plaats over 
de herinrichting van het centrumge-
bied plaats. Tijdens deze avond heeft 
het college de gemeenteraad geïnfor-
meerd met beelden van de uitwerking 
van de plannen. Alle deelgebieden zijn 
toegelicht waaronder de sportzaal, de 
twee rotondes, de herinrichting van de 
Castricummerweg en Prinses Irene-
laan en de nieuwbouw op de Biblio-
theeklocatie.  
 
De gevolgen van de klimaatverande-
ring zijn zichtbaar door bijvoorbeeld 
een toename van hevige regenbuien. 
Daarom is klimaat een integraal on-
derdeel in de ruimtelijke projecten van 

In deze nieuwsbrief leest u alles over de voortgang van diverse 
ontwikkelingen van het Centrumplan Uitgeest.
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Klimaatstresstest

Voor het centrumplan is een 
klimaatstresstest uitgevoerd. De 
test geeft een goede indruk van 
de kwetsbaarheden op het gebied 
van wateroverlast, hitte, droogte en 
overstroming.  
 
De resultaten van de test verwerken 
we in het ontwerp voor de nieuwe 
klimaatbestendige inrichting van de 
openbare ruimte. Daarnaast kiezen 
we voor materialen en oplossingen 
die bijdragen aan de vermindering 
van C02-uitstoot. 

Ontwikkelingen 
IJsbaanlocatie 
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Bouwrijp maken en wegomlegging 
Prinses Irenelaan

Voordat gestart wordt met de bouw 
van de Bibliotheeklocatie, vinden vanaf 
april voorbereidende werkzaamheden 
plaats. Deze bestaan uit het omleggen 
van de Prinses Irenelaan en kabels 
en leidingen. Tegelijkertijd wordt de 
riolering vervangen en komt er een 
extra rioolbuis voor het regenwater. 
Door dit gescheiden af te voeren staat 
het andere riool minder onder druk bij 
veel regenval en kan het regenwater in 
droge tijden weer gebruikt worden. De 
bestaande bestrating wordt herge-
bruikt en na de bouw vervangen voor 
nieuwe materialen. Het werk wordt in 4 
fases uitgevoerd om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken en de bereik-
baarheid zo goed mogelijk te regelen.

een nieuw voorstel te komen voor de 
bouw van een nieuwe sportzaal gezien 
de urgentie. Op 18 januari bekijkt de 
commissie dat voorstel. U kunt deze 
vergadering volgen via www.uitgeest.
raadsinformatie.nl. Op 26 november zijn verschillende be-

langhebbenden op het ijsbaanterrein 
samengekomen. Daar waren de afme-
tingen van de nieuwe sportzaal en de 
afmetingen van een 200 en een 333 
meter baan uitgezet door een landme-
ter. Zo kon iedereen precies zien over 
welke afmetingen we het hebben en 
hoe de zaal en de banen op het terrein 
passen.  
 
De herinrichting van de IJsbaanlocatie 
is opnieuw besproken tijdens de com-
missie RO van 7 december. De com-
missie is tot de conclusie gekomen 
dat er onvoldoende draagvlak is voor 
de huidige plannen. De commissie 
heeft de gemeente verzocht om met 

Tekening van het werkgebied
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Meer weten?

U vindt alle informatie over het 
project op www.woneninuitgeest.
nl. Hier leest u ook alles over de 
verkoop van de appartementen op 
de Bibliotheeklocatie.  
 
Voor omwonenden van de  
Bibliotheeklocatie is er op  
10 februari 2022 een informatiemo-
ment over de bouw en het bouw- 
verkeer. Medio januari ontvangen 
omwonenden een officiële  
uitnodiging. Hebt u vragen? Neem 
dan contact met ons op via mail: 
centrumplan@uitgeest.nl. 

De beste wensen voor 
2022!
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Vernieuwbouw Binnenmeerschool Samen met het schoolbestuur van 
Tabijn wordt momenteel het proces en 
de planning opgesteld voor de ver-
nieuwbouw van de Binnenmeerschool. 
Het college wil in het eerste kwar-
taal van 2022 het al gereserveerde 
voorbereidingskrediet beschikbaar 
stellen, zodat de architectenselectie 
opgestart kan worden. De verwachte 
start van de ver/nieuwbouw van de 
Binnenmeerschool zal begin 2023 
zijn. Daarnaast is er een aanvraag 
binnengekomen om de Binnenmeer-
school tot gemeentelijk monument te 
bestempelen.  

Een jaar gaat snel voorbij. We blikken 
terug op de gehaalde mijlpalen van het 
afgelopen jaar en kijken samen vooruit 
naar de mogelijke ontwikkelingen op 
de volgende deelgebieden van het 
Centrumplan. Het college en het pro-
jectteam danken alle Uitgeesters die 
zo betrokken zijn bij de plannen. We 
wensen u een schitterend 2022 en we 
kijken uit naar alle hoogtepunten die 
ons staan te wachten dit jaar! 


