
Uitgeest Zwembad.
Uitgeest Zwembad "de zien" weer finacieel ondersteunen.
Uitgeest zwambad subsidie
Uitgeest zuid aantrekkelijk maken
Uitgeest Zorgen voor een Pin automaat in de Klas/Waldijk
Uitgeest Zorgen voor een beter winkelbestand zodat ouderen zich kunnen blijven redden als ze geen auto hebben. Iemand 

aanstellen die zorgt voor veiligheid voor ouderen en kinderen (door de wijken fietsende controle). Camera-toezicht in het 
centrum op plekken waar veel hangjongeren komen

Uitgeest zorgen dat middenstanders meer aandacht krijgen, zodat inwoners meer de Uitgeester middenstand opzoekt en minder 
naar buurtdorpen/steden gaat

Uitgeest zie eerdere antwoorden
Uitgeest zie boven
Uitgeest zich meer vezetten tegen geluidsoverlast AG + Schiphol
Uitgeest zeer goed te luisteren naar de burgers. ambtenaren moeten niet hautein optreden.
Uitgeest winkelbestand op peil houden
Uitgeest werken
Uitgeest Weet niet
Uitgeest weet niet
Uitgeest weet niet
Uitgeest weet ik niets te bedenken
Uitgeest weet ik niet
Uitgeest weet het op dit moment niet.
Uitgeest Wat sneller helpen aan mensen die hulp nodig hebben.
Uitgeest vorming van een cultuurfonds.
Uitgeest Voorbereiding fusie met BUCH gemeenten.
Uitgeest voor de rolstoelgebruikers
Uitgeest Volledig fusie BUCH Beter vestigingsbeleid ( dus minder snel vergunning geven aan bedrijven waarvan Uitgeest er al 

voldoende heeft)
Uitgeest Verruiming openingstijden balie, meer digitale mogelijkheden bieden, beter communiceren (bezoeken van 

raadsvergaderingen voor twee werkenden is onmogelijk).
Uitgeest verminderen publieke functies
Uitgeest Verloedering bepaalde terreinen tegen gaan.



Uitgeest verlagen belastingdruk
Uitgeest vereenvoudiggen van vergunningaanvragen in het buitengebied
Uitgeest Veel meer groen. Met name bomen.
Uitgeest Uitgeest zelfstandig houden
Uitgeest trots te zijn op dat we nog onafhankelijk zijn
Uitgeest Tijdig oude bomen door nieuwe vervangen (Kaalslag Zienvaart).
Uitgeest Te zorgen dat we een dorp blijven.
Uitgeest Te luisteren naar hun inwoner en dan bedoel ik echt!! Luisteren
Uitgeest Strengere handhaving
Uitgeest streng optreden tegen hondenpoep
Uitgeest straten opruimen
Uitgeest stoppen verbreden middelweg
Uitgeest Stop met de slooproute (uitgaansleven)
Uitgeest speeltoestellen voor kleintjes (tot 5 jaar)  in de buurten zelf zetten. Ons woonerf is uitermate geschikt als speelgelegenheid

vanwege de verkeersveiligheid,  maar er zijn alleen stenen bestrating en plantenbakken. Geen mogelijkheid een beetje te 
ravotten.

Uitgeest speciale parkeerplaatsen voor zzp busjes, zodat anderen prive personen auto's gewoon kunnen parkeren
Uitgeest soepeler womingbeleid
Uitgeest snoeiplicht particulieren van overhangende takken op trottoirs. Denk aan voetgangers auto's niet parkeren op stoepen.
Uitgeest Sneller besluiten nemen.
Uitgeest Slow poppen en 30 km borden
Uitgeest Serieuze boetes voor (hufterige) fout-parkeerders. Ook voor het zogenaamde "Werk in Uitvoering"; veel van deze lieden 

vinden dat ze recht hebben op continue-ontheffing, vanwege het feit dat ze toch moeten "wèrken".
Uitgeest Schaften op lokatie.
Uitgeest ruimere openingstijden gemeentekantoor
Uitgeest Rotonde's op de Geesterweg
Uitgeest Reiniging ophalen vuilnis (buch)
Uitgeest Problematiek-hangjongeren
Uitgeest Plan van aanpak om jongerenoverlast op de gemeenschap te verhalen.
Uitgeest Plaatsen van bordjes voor de whatsapp groepen voor de veiligheid en meer ruimte reserveren voor losloopgebied voor 

honden bezitters
Uitgeest persoonlijke aandaacht
Uitgeest Parkeerproblemen oplossen!



Uitgeest Parkeerbeleid. Er wordt bij ons in de straten teveel geparkeerd door treinforenzen.
Uitgeest parkeer probleem
Uitgeest Paarden die op straatl open, van alles laten vallen. Moet ook opgeruimd worden door de berijdsters. Honden bezitters 

moeten dit ook.
Uitgeest out of the box denken
Uitgeest opvang vluchtelingen
Uitgeest Oppassen onnodig met geld.
Uitgeest opnieuw pgb voor echte oudere mensen die het nodig hebben
Uitgeest opletten of de omgeving netjes blijft
Uitgeest opknappen van de opulieren laan naar het recreatieterrein
Uitgeest openstellen van een databank waar behoefte aan is om zo openheid te verstrekken
Uitgeest openbare bibliotheek
Uitgeest Onveilige kruisinegn aanpakken, zoals rotondes
Uitgeest Ontwikkelen woningbouw op plek zwembad. Meer aandacht voor gebied ten zuiden van spoorlijn.
Uitgeest Onderzoek naar eenzaamheid ouderen.
Uitgeest ondersteuning bibliotheek
Uitgeest Ondersteunen van veel sporten voor kinderen.
Uitgeest ondernemers de ruimte geven
Uitgeest omslag maken van geld naar welzijn denken
Uitgeest NVT
Uitgeest NVT
Uitgeest Nu vooral de Langebuurt op de schop gaat
Uitgeest Niks
Uitgeest Nadenken over de opvang van asielzoekers. Maak geen NIMBY van asielzoekers, idere gemeente moet zijn steentje 

bijdragen.
Uitgeest Na 10 jaar parkeer overlast in de waldijk hier een oplossing voor creëren aan de krommesloot wij hebben dit gelijk al aan 

gegeven maar er wordt al 10 jaar niets mee gedaan. Het zou de wijk nog leuker en veiliger maar. Dus ik zou zeggen 
gemeente klaar voor de start af. Schep in de grond en gaan.

Uitgeest N.v.t.
Uitgeest N.v.t.
Uitgeest misschien werken met tempratuur bijv. hoger dan 10 graden geen honden op het meer
Uitgeest Minder leegstand van winkels, meer functionele woonruimte creeren voor jongeren/ouderen
Uitgeest Mensen meer betrekken bij het voeren / beheren van de gemeente



Uitgeest Mensen behandelen als een mens en niet als een persoon die jou iets gaat aanleren
Uitgeest meer woningen voor senioren
Uitgeest Meer voor ouderen te doen. Er wordt nu maar vanuit gegaan dat kinderen dit doen gratis en voor niks terwijl zij ook moeten 

werken om hun kop boven water te houden.. Dit is zeer vermoeiend. Het zijn je ouders maar vergt zoveel van je.
Uitgeest meer uitgeerster jongeren te voorzien aan woonruimte, subsidie zonnepanelen, stimuleren zelf voorzienend leven door 

een groene gemeente te worden
Uitgeest Meer sociale woningen bouwen voor jongeren.
Uitgeest Meer sociale huurwoningen Meer uitgaansgelegenheid jongeren Bloembakken weer neerzetten. Veel gezelliger.
Uitgeest meer senioren woningen bouwen.
Uitgeest meer senioren woningen
Uitgeest meer rotondes
Uitgeest meer preventie van inbraak
Uitgeest meer politie in de buurt
Uitgeest meer plaatsen voor ouderen in verzorgingshuizen voor ouderen
Uitgeest meer parkeerplaatsen in waldijk
Uitgeest Meer parkeerplaatsen aanleggen in de Waldijk
Uitgeest meer parkeergelegenheid
Uitgeest Meer openheid van bestuur
Uitgeest Meer ondersteunen van verenigingen (klein beetje).
Uitgeest Meer naar haar inwoonders luisteren.
Uitgeest meer mkb naar het dorp halen, winkelbestand neemt af de voorzieningen open houden, bibliotheek, zwembad enz
Uitgeest meer levendige evenementen
Uitgeest meer kledingswinkels, minder kappers
Uitgeest meer inzet eigen personeel
Uitgeest meer hulp voor ouderen
Uitgeest Meer groen in het dorp.
Uitgeest Meer denken aan huizen voor jongeren/starters
Uitgeest meer controle verkeersveiligheid
Uitgeest Meer communicatie  per e-mail
Uitgeest Meer betaalbare seniorenwoningen bouwen
Uitgeest meer aandacht voor jongeren gemeente Uitgeest
Uitgeest Maatregelen tegen lawaai A9. Het is in de nacht nooit echt stil
Uitgeest Luisteren naar echte Uitgeesters



Uitgeest Luisteren naar de mensen
Uitgeest luisteren naar de inwoners
Uitgeest luisteren naar burgers
Uitgeest luisteren
Uitgeest lees veiligheid melkijk
Uitgeest Leefbaar maken van de gemeentehaven snelweg onder t meer door
Uitgeest Kleine attentie geven aan pasgeborenen v.d. gemeente extra punten inzamelen plastik afval.
Uitgeest Kijken waar mensen echte behoefte aan hebben.
Uitgeest kijken naar sitautie van mensen.
Uitgeest Kijken naar gebied om het station, parkeer gelegenheid, ruimere fietsenstalling, hangjongeren, veiligheid
Uitgeest Kan ik niet 1-2-3 zeggen
Uitgeest JOGG = Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgeest jeugdzorg beter en efficiënter organiseren
Uitgeest Inwoners van Uitgeest motiveren en subsidiëren groener te leven in de vorm van meer zelfvoorzienende oplossingen 

aandragen.
Uitgeest Introduceren van sportweek, kennis maken met diverse sporten.
Uitgeest interes tonen
Uitgeest instand houden van hectopartk + zwembad
Uitgeest Inmengen in de maatschappij en zie hoe dingen worden
Uitgeest informeren van bewoners
Uitgeest Ik weet wat goed is voor jullie.
Uitgeest iedereen is gelijk.
Uitgeest Huizen bouwen vanaf 125 duizend t/m 140 duizend euro.
Uitgeest Huisvesting voor ouderen, seniorenwoningen/aanleunwoningen.
Uitgeest huisbezoek
Uitgeest Horeca ideen uit laten breiden zonder daar vergunningen voor te laten aanvragen.
Uitgeest hondvriendelijker te worden
Uitgeest Het zoeken naar profiteurs.
Uitgeest Het verhogen van de veiligheid op straat.
Uitgeest het vergroten van de verkeersveiligheid in de bewoonde wijken
Uitgeest het veiliger maken van de geesterweg
Uitgeest Het veilig maken van veilig maken van de splitsing geesterweg-uitgeesterweg
Uitgeest Het ontwikkelen van ee zorgcentrum voor ouderen met woongenoot van deze tijd.



Uitgeest Het nakomen van afspraken, zoals de meewerking bij de aanlegging van een tweede hockeyveld.
Uitgeest het inleveren van spullen bij de milieustraatplein gratis maken.
Uitgeest Het goed profileren van de gemeente bij de herindeling van gemeenten uit de regio en haar inwoners hier nadrukkelijker 

in betrekken en desnoods via referendum besluiten met welke gemeenten wij straks gaan samenwerken.
Uitgeest het bouwen van een nieuwe sporthal ipv de Meet
Uitgeest Helderheid geven over inzamelen plastic. Dat ook blik en drankenpakken erbij mogen/moeten.
Uitgeest Heggen schouw Plevierstraat richting Benesserlaan rechts
Uitgeest Harder aanpakken honden loslopen/poep. Rondom ons gebouw de horenmolen is het een groot honden toilet.
Uitgeest Handhaving
Uitgeest Handhaven
Uitgeest handhaven
Uitgeest Grond verkopen voor een redelijke prijs.
Uitgeest Groen behouden
Uitgeest Gezond verstand gebruiken bij besluiten en niet van achter een bureau besluiten nemen, maar ter plekke kijken en contact 

hebben met buurt bewoners.
Uitgeest gemeentelijke lasten verlagen
Uitgeest geluidsnormen inzake vliegverkeer niet in het voordeel cq belang van schiphol duiden, maar in het voordeel cq. belang van 

de bewoners duiden. De gemeente en daamee bewoners zijn centraal komen te staan nav overheidsbeleid. Handel dan ook
naar de mening van de bewoners en niet doen als of en toch meegaan met grotere belangen. Als de bewoner meer inspaak 
krijgt, moet die dat ook terug zien in concrete aanpassingen.

Uitgeest Geen mening
Uitgeest Geen mening
Uitgeest geen mening
Uitgeest Geen idee
Uitgeest geen idee
Uitgeest geen idee
Uitgeest Geen dubbele laag beuken, te veel onderhoud!
Uitgeest fusie met een grote, professionelere gemeente. Voorkeur: Castricum/Akersloot/Limmen
Uitgeest Fuseren met Heemskerk ontslaan ambtenaren : Onvriendelijk/ Onprofessioneel
Uitgeest Fietspadonderhoud langs de geesterweg
Uitgeest Entree van gemeente verbeteren {vanaf A9} veiligere verkeerssituaties creeren
Uitgeest efficiente werkwijze om kosten te verlagen.
Uitgeest Effectief en efficiënt omgaan met het geld van de burgers.



Uitgeest een rotonde aan te leggen bij de beatrixlaan/geestenweg
Uitgeest Een mooi afgerasterd gebied (kijk naar Noord End in Castricum) te creëren om honden uit te laten (een beetje jachthond 

kan je in de zomer nergens los laten in de gemeente) Creatieve opvang van vluchtelingen, begin in ieder geval een actie
waarin u duidelijk maakt wat wij als burgers van Uitgeest kunnen doen voor  vluchtelingen opvang!

Uitgeest Een gezelliger horecabeleid voor alle leeftijden.
Uitgeest Een betere internet site
Uitgeest Duidelijk te zijn.
Uitgeest drempels en hondenbakken plaatsen in de Kleis
Uitgeest dito
Uitgeest Dieren welzijn vergroten, hertenkamp  moet in ere gehouden worden. Ook het zwembad moet blijven
Uitgeest denk aan de kids en probeer het uit met een clubhuis !
Uitgeest Deels een Chatservice aanbieden buiten traditionele openingstijden.
Uitgeest de ruimte van het gemeentehuis nuttiger besteden
Uitgeest De jongeren die dronken zijn en alles vernielen en mensen bedreigen aan te pakken.
Uitgeest de jeugd vermaken die nu over straat zwalken
Uitgeest De inwoners laten weten wat de gemeente zoal doet voor de inwoners, ik heb n.m. geen idee.    (vraag 67 + vraag 68)  

 Vroeger kregen wij jaarlijks een gemeente boekje daar stond heel veel informatie in.
Uitgeest de hogenweg
Uitgeest De handhaving van haar eigen regels en zaken niet afschuiven op bijv. de politie.
Uitgeest De gemeente moet duidelijkheid verstrekken m.b.t. het te voeren beleid van de BUCG gemeenten.  Blijft alle 

dienstverlening straks nog beschikbaar vanuit het gemeentehuis in Uitgeest of moeten wij straks naar gemeente zich de 
vraag stellen of er toch maar een juridische fusie moet gaan plaatsvinden. Kostenbesparing en mogelijk een beter en 
professioneler bestuur.

Uitgeest de aanplant van eetbaar groen
Uitgeest daadwerkelijk aan de slag gaan
Uitgeest criminaliteit steviger aanpakken.
Uitgeest Controleren of boeren zich wel aan de regels houden
Uitgeest cameras plaatsen op stragische punten
Uitgeest Burgerinitiatieven mogelijk maken en ondersteunen en wellicht intern bezuinigen
Uitgeest Burgerinitiatieven aangrijpen, de bomen planten vanuit de inwoners HMS met de bekostiging van de gemeente voor 

bomen/planten en struiken is een goed initiatief.
Uitgeest Bredere openingstijden gemeentehuis. Voor burger dingen nu alleen donderdag avond.
Uitgeest Bloemen, struiken planten tbv bijen en vlinders



Uitgeest Bij voorlichting etc.moet de gemeente beginnen met het gebruik van LEESBARE en BEGRIJPELIJKE TAAL.Uitgeest maakt zich 
nl. even als de provinciale en landelijke politiek schuldig aan te ambtelijke taal.

Uitgeest biebm desnoods via vestiging Heemskerk
Uitgeest bibliotheek
Uitgeest betere informatieverstrekking
Uitgeest betere communicatie richting inwoners. Niet alleen via de krant.
Uitgeest Beter te handhaven betreffende hondenpoep/ loslopen en glas sneller van de straten weghalen.
Uitgeest Beter luisteren naar bewoners van wijken en aanpakken van parkeerprobleem waldijk (zuidkant aan de kromme sloot)
Uitgeest beter communiceren naar de inwoners - als je dit echt serieus wilt nemen zou ik veel vaker inwoners vragen naar hun

 'customer experience'
Uitgeest bestratingen nakijken
Uitgeest Bestrating in de koog
Uitgeest bereikbaarheid via mijnoverheid.nl
Uitgeest Behouden van groen/rust en OV op hoger niveau brengen
Uitgeest Autoluw of autovrij maken van bepaalde gebieden.
Uitgeest asiel/vluchtelingen opvang@
Uitgeest Als er wat is er op reageren.
Uitgeest ALLES GAAT GOED
Uitgeest afval laten scheiden
Uitgeest Aanpakken van overlast gevende hangjongeren
Uitgeest aanpakken nachtelijke herrie
Uitgeest aanpakken jeugs die die hangplekken vervuilen
Uitgeest aanpak parkeren
Uitgeest Aanleggen brug tussen Limmerweg en de Koog. Verbeteren fietspad richting de Bobs
Uitgeest aanleg rotonde Beatrixlaan/Geesterweg
Uitgeest Aangezien er steeds meer oudere komen ,bankjes hier en daar plaatsen om hen aan te moedigen toch naar buiten te gaan 

om voor hun gezondheid een rondje te gaan lopen en tevens voor hun sociale contacten.
Uitgeest aanbrengen van rotondes op Geesterweg.
Uitgeest 30 km zones op woonerf maken
Uitgeest 2 wethouders naar huis sturen!
Uitgeest 1)sociale woningbouw voor jongeren/alleenstaanden 2)meer in te spannen om voorzieningen te behouden 3)meer

voorzieningen cre!eren en dan niet alleen voor ouderen, maar zich meer richten op effectief jongerenwerk (12-20) Nu 
kunnen ze alleen maar buiten hangen



Uitgeest 1)Meer openbaar vervoer 2)meer faciliteiten voor ouderen 3)meer winkels
Uitgeest (huur) Bouwen voor appartementen voor senioren.
Uitgeest Heldere lijnen aangeven voor dienstverlening (zie antwoord vraag 49)
Uitgeest  - Informeren rondom de afhandeling van een melding,  - Handhaven verkeerssituatie (verplichte rijrichting, zwaar verkeer)

oude dorp
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