De TamTam is een samenvatting van berichtgeving over de BUCH in offline en online media. Het is een
feitelijke weergave van wat er leeft in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het geeft je zicht op beelden,
meningen, beïnvloeders en de reikwijdte van de berichten. De TamTam verschijnt elke dinsdag en
donderdag en is alleen bedoeld voor collegeleden en medewerkers van de BUCH.

donderdag 15 februari 2018
Van 13 februari tot 15 februari

Bergen
Omstreden Egmonds kunstpaard aangeboden op Marktplaats ....
‘Het veelvuldig bekladde en vernielde kunstpaard bij de entree van Egmond aan Zee is terug van
weggeweest. In de zomer haalde de gemeente het kunstwerk weg na de zoveelste vernieling. Inmiddels
is het gerepareerd en ‘hufterproof’ gemaakt. Blauw, roze,
gestreept en vernield. Het kunstpaard heeft inmiddels een
bont verleden. In de regio Alkmaar staan meerdere van dit
soort paarden. Ze maken onderdeel uit van de
Paardenparade, een permanente kunstroute die de
verschillende gemeentes met elkaar verbindt’. Deze tekst
is te lezen op NHnieuws.
Het facebookaccount ‘Je bent Derper als…’ ontploft door
het nieuws. De een na de ander doet z’n best er grappen
over te maken. Terwijl het in andere gemeentes, waar een
zelfde paard is geplaatst helemaal geen issue is, lijkt het
alsof veel Derpers van Egmond aan Zee er niet goed mee om kunnen gaan. Ze zijn het vooral niet eens
met de plek waar het paard staat. Gelukkig zijn er ook berichten van inwoners als: ‘Leuk..en nu maar
hopen dat mensen het fatsoen hebben om er vanaf te blijven..’ en ‘Wat mooi, hij staat er weer!’.
Bron: NHD Alkmaarsche Courant – NH Nieuws - Facebook: Je bent derper als.. (225 reacties, 309
(dis)likes op verschillende berichten)
CDA wil 900 woningen bijbouwen in de gemeente Bergen
‘Het CDA in de gemeente Bergen wil de komende
vier jaar 900 woningen bouwen. Dat valt te lezen in
het door de partij gepresenteerde
verkiezingsprogramma. Rode draad door het
programma is de inzet van de partij om de vergrijzing
in de gemeente Bergen te kantelen’ aldus een artikel
in de Flessenpost uit Bergen van 13 februari.
Deze ‘verkiezingsuitspraak’ levert op de sociale
media een uitgebreide discussie op. Een greep uit de reacties: ‘Geen woorden maar daden en graag
alleen voor mensen die hier geboren zijn.’ en ‘Mooie ambitie Klaas, alleen jammer dat jullie geen ruimte
willen geven aan het burgerinitiatief met de Tiny Houses.’ en ‘Willen is 1 en realiseren is 2.’
Bron: Flessenpost uit Bergen, De Duinstreek - Facebook: Politiek Discussieplatfom Kust & Duinstreek:
(77 reacties, 4 (dis)likes)

Uitgeest
Veiliger fietsen op de Uitgeesterweg
Het college van Uitgeest heeft eind januari het
definitief ontwerp vastgesteld voor de herinrichting
van de Uitgeesterweg tot fietsstraat. De fietser wordt
hoofdgebruiker van de weg. Reden voor de
herinrichting is dat veel schoolgaande kinderen en
recreanten over deze weg door het buitengebied
richting Castricum fietsen. Het ontwerp kwam tot
stand in nauwe samenspraak met omwonenden en
bewoners.
Op het Facebookbericht van de gemeente
verschenen meerdere reacties. “Het zou nu wachten
zijn op de eerste doden, als er een gek toch gaat inhalen of te veel gedronken heeft’. Wij hebben uitleg
gegeven over de inrichting van een fietsstraat en dat er ongeacht de weginrichting automobilisten zullen
zijn die hun rijgedrag niet of nauwelijks aanpassen. Bij het sluiten van de Tam Tam was er nog geen
verdere discussie.
Bron: website De Uitgeester – Facebookpagina gemeente Uitgeest (12 likes, 2 x gedeeld, 9 reacties) n

Castricum
‘Nu officieel gevaarlijk kruispunt?!’
In ‘Je bent Castricummer als…’ op Facebook plaatste iemand een
foto van het nieuwe verkeersbordje ‘gevaarlijk kruispunt’ bij de
Geesterduinweg: “Deze schitterende situatie is nu officieel gevaarlijk
kruispunt… top dit!?!?”. Het bord staat ter hoogte van de in- en uitrit
van de parkeerplaats.
Er ontstaat een uitgebreide discussie onder het bericht. Ook lijkt de
vraag waarom daar verkeer uit een uitrit überhaupt voorrang heeft,
zich weer te herhalen. ‘Blijft raar van welk parkeerterrein in
Nederland heb je voorrang?’ ‘Hoe leuk ook bedacht, voorrang vanuit
een uitrit is volgens het RVV onmogelijk. Al hang je 100 borden op’
Wethouder Marcel Steeman legt uit dat het bord er is geplaatst
omdat toeristen de variant ‘geef het door, rechts gaat voor’ niet
begrijpen. Ook geeft hij aan dat volgend jaar tijdens de tweede fase
van Geesterduinweg, deze situatie opnieuw wordt bekeken:
‘Discussies zoals dit zijn leerzaam en helpen ook om het definitieve
ontwerp fijn te slijpen.’
Bron: Facebook ‘Je bent Castricummer als…’ (59 (dis)likes, 37
opmerkingen met tientallen reacties)
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Heiloo
Verkeersplan van agenda commissie OR gehaald
Wethouder Rob Opdam zou woensdag 14 februari het nieuwe
‘Verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030’ toelichten in de commissie OR.
Maar zo ver kwam het niet. Politieke partijen NCPN, Heiloo Lokaal,
D66 en PvdA wilden het plan niet bespreken, omdat een denktank
van bewoners nog bezig is met het uitwerken van
verkeersmaatregelen. Met vier stemmen voor en drie tegen werd
besloten het Verkeersplan van de agenda af te halen en was er geen
debat. Wel deden vijf insprekers nog hun verhaal. Het verkeersplan
staat nog wel op de voorlopige agenda van de raad op 5 maart. Het is
dan aan de raad om te bepalen of zij het verkeersplan wel of niet
willen behandelen.
De raadszaal zat vol. Veel deelnemers van de denktank waren teleurgesteld. Zij wilden graag aan de
slag en hadden er vertrouwen in dat ze met een gedragen pakket aan verkeersmaatregelen kunnen
komen. De politiek dacht hier anders over, last van de verkiezingen?
Direct nadat duidelijk werd dat het verkeersplan niet besproken werd, twitterden diverse partijen hierover
VVD: “jammer genoeg geen debat” # gemiste kans”. St Heilloze Weg: “Het college wil krap voor
#gemeenteraadsverkiezingen een rammelend verkeersplan doordrukken; kiezers en gemeenteraad
wéér buiten spel gezet met Fake Denktank”. Heiloo Lokaal “Verkeersbeleid 2018-2030 #heiloo, wordt
niet behandeld in de commissie OR.4 van de 7 commissieleden (de oppositiepartijen) stemden ermee in
om het onderwerp van de agenda te halen”.
Lokale omroep Beat FM twitterde: “Door een ‘handigheidje’ van de oppositie, het benutten van de
afwezigheid van de lokale partij E.66, is woensdagavond het Verkeersplan van de agenda van
commissie openbare ruimte van Heiloo gehaald”.
Bronnen: Alkmaarse Courant – Beat FM – Je bent Heilooër als – Heiloo-online

En verder…








zijn de voorbereidingen voor zandsuppletie bij Camperduin (gemeente Bergen) begonnen. De
extra suppletie is nodig na de kustafslag door de afgelopen zware stormen. Vanaf half maart
wordt er 800.000 kubieke meter zand opgespoten. Alkmaarsche Courant
zijn drie linden (twee in Bergen en één in Heiloo) door de Bomenstichting benoemd tot
‘bijzondere boom’: de Hollandse linde op de Kattenberg in Heiloo en twee oude knotlinden bij Het
Oude Hof in Bergen. Alkmaarsche Courant
komt er geen onderzoek naar verplaatsing van de sporthal in Egmond aan Zee, aldus NH
Nieuws. Dit is een domper voor de Egmonders. Vol goede moed gingen ze naar de
commissievergadering op 13 februari, in de hoop dat het alternatieve plan voor de nieuwe
sporthal zou worden onderzocht. Het bericht leverde veel reacties op de facebookgroep Hart
voor Egmond.
hebben ViVa! Zorggroep en de gemeente Uitgeest gezamenlijk tien rolstoelen gesponsord. Met
een grote glimlach rolden de senioren de straten van Uitgeest door. Wat een mooi gebaar!
Website OSU Uitgeest

De TamTam wordt gemaakt door de Nieuwskamer van de BUCH (kamer B.042, gemeentehuis Castricum).
Vragen? Of wil je de TamTam ook automatisch ontvangen? Mail dan naar nieuwskamer@debuch.nl.







debatteert de gemeenteraad van Castricum vanavond over het kruispunt Visweg/Rijksweg.
Groenlinks pleit in een motie voor een rotonde. Alkmaarsche Courant 15 februari – twitter –
castricum105.nl
zijn er nu op Facebook diverse discussies in ‘Je bent Castricummer als…’, over: herinrichting
Kleibroek (‘Is de gemeente verplicht een trillingsonderzoek te doen voordat de werkzaamheden
beginnen, of tijdens de werkzaamheden?’) en de Zanderij (‘Uniek stukje Castricum dreigt
langzaam te worden opgepeuzeld’). Facebook
woont het bekendste Valentijn paar in Heiloo. Huub (93) gaf in de trein een klein briefje aan Jo
(91): “Fijne Valentijn, stuur dat briefje”. Na de brief van Jo zijn ze inmiddels 67 jaar getrouwd. De
video van de NS over dit romantische berichtje was goed voor 77.000 weergaven landelijk, 242
likes en 38 reacties in de Facebookgroep ‘Je bent Heilooer als’. Bekijk het filmpje van Huub en
Jo
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