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Glasvezel pas
in 2020 in
buitengebied

Lef Portret van Hetty Hafkamp duikt op

College kiest voor samenwerking
provincie Q BAB teleurgesteld
Rob Bakker

r.bakker@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar Q De belofte om in 2018 de
’witte gebieden’ van Schermer en
Graft-De Rijp aangesloten te hebben
op het snelle glasvezelnet, kan Alkmaar niet nakomen. In de dunbevolkte delen van het buitengebied
blijft het met het internet nog twee
jaar langer behelpen.
Vooral agrariërs hebben last van de
achterhaalde bekabeling. In de moderne bedrijfsvoering is een snelle
internetverbinding niet meer weg te
denken. Landelijke organisaties en
overheden eisen bijvoorbeeld van
agrarische ondernemers steeds vaker een digitale verwerking van bedrijfsgegevens.
Vandaar dat het niet-commerciële
burgerinitiatief van Breedband Alkmaar Buiten om in de witte gebieden aansluiting op het glasvezelnet
van de grond te brengen, al direct
veel steun kreeg. Al gauw had zo’n
60 procent ingetekend voor het initiatief van bewonerscoöperatie
BAB. De gemeente Alkmaar was blij
met de BAB en verleende 155.000 euro om de kosten van de ’vraagbundeling’ te dekken.
Ondertussen besloot ook de provincie het probleem van de krakkemikkige internetverbindingen op het
platteland aan te pakken. Pas in
2020 heeft de provincie dit overal
voor elkaar blijkt nu, en dus niet in
2018, het jaar waarin volgens de be-

lofte van het college snel internet
ook op het platteland een feit moest
zijn.
Toch stelt het college de raad voor te
kiezen voor samenwerking met de
provincie en niet voor Breedband
Alkmaar-Buiten. De kosten en risico’s van een lokaal project met de bewonerscoöperatie zouden ’aanzienlijk’ zijn, zegt het college. Er zou onder meer een financiële garantstelling van 1,3 tot 2,9 miljoen nodig
zijn. In de BAB ziet het college ’geen
volwaardig alternatief dat de volledige beschikbaarheid van breedband in 2018 garandeert’.

Weggegooid geld
,,Erg jammer’’, reageert Ronaldo
Overman van Breedband AlkmaarBuiten.
,,Die 155.000 euro voor de vraagbundeling is nu weggegooid geld. Dat
moet nu weer over worden gedaan.
Afgezien daarvan is er heel veel vrijwilligerswerk in gaan zitten, dat nu
voor niets is geweest. Ik kan mij
voorstellen dat het college de voorkeur geeft aan het traject dat de provincie heeft uitgestippeld. Het was
alleen beter geweest om ons dat eerder te laten weten. We hebben de bevolking van de buitengebieden en
daarmee ook de gemeente Alkmaar
wakker geschud. Dat is het meest
positieve dat we hebben bereikt, als
de raad het college volgt.’’
Op het grondgebied van de gemeente Alkmaar zijn rond de 600 adressen die tot de ’witte gebieden’ worden gerekend.

Bergen Q ,,Ik vond haar gewoon een mooie, aparte vrouw,
die ook nog eens het lef had om zo’n hoed op te zetten.’’ Zo
verklaart kunstenares Lottie Buit uit Haarlem het ontstaan van dit schilderij: een portret van burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen. ,,Ik zag haar vorig jaar bij de
Kunst10Daagse. Een paar maanden later maakte ik een geschilderd portret van de vertrekkende burgemeester Bernt

Schneiders van Haarlem. Daarna heb ik de secretaresse
van Hetty Hafkamp gebeld om te vragen of ze ook voor me
wilde poseren. Ze waren eerst wat terughoudend, maar
toen ze het portret van Schneiders zagen, stemde Hetty
toe. Ze heeft geposeerd in mijn atelier.’’ Het schilderij is tot
en met zondag te zien in zorgcentrum Oudtburgh in Bergen. Het is ook te koop. Regionaal 9: Kunst10Daagse

Radicalisering verdampt aan de dialoogtafel
Gerard van Engelen

Alkmaar Q Waarom moeilijk
doen als het makkelijk kan:
onbegrip, vooroordelen en radicalisering verdampen als je alle
partijen aan de ’dialoogtafel’ van
Bureau Discriminatiezaken zet.
Alkmaar wil het gaan bewijzen.
Luc Hofmans, directeur van Bureau Discriminatiezaken, alias
’Bureau Artikel 1’ gaat het organiseren. De gemeente zorgt voor de
locaties.
Het klinkt allemaal nog behoorlijk abstract. Daarom maar eens
contact opgenomen met Luc
Hofmans van wat officieel ’Buro

Artikel 1 Noord-Holland Noord’
heet. Die erkent dat het om ’een
project in wording’ gaat.

film over homoseksualiteit en
geloof, over kinderen die hun
eigen weg gaan.’’

Oplossingen

Scholierendebat

,,Met dialoog en verbinding proberen we Alkmaarders bij elkaar
te brengen die niet zo direct samen praten over oplossingen. Dat
willen we op verschillende manieren doen. Zo was vorige week de
de film ’De Beslissing’ van Wahid
Sanouji te zien in Resto van Harte
Overdie en de Rekere. Dat is een
film waarin vader en zoon worstelen met Islamitisch geloof en
homoseksualiteit van de zoon.
Publiek vond het een universele

Op 16 november is er in de namiddag een scholierendebat in de
Raadszaal met vwo-scholen. Hofmans: ,,Er komen veel stellingen
aan de orde, maar ook zaken als:
wie definieert het Alkmaar-gevoel
en hoe voorkomen we etnisch
profileren in plaats van profileren
vanuit criminaliteitsfeiten.’’
Ook wordt met Bibliotheek Kennemerwaard gewerkt aan meerdere debatten in 2017. ,,Bijvoorbeeld
over integratie van mensen met

mogelijkheden die uitgesloten
worden op ziekte of beperking.
Over religies in verhouding tot de
wet. En over meer gelijke verdeling van mantelzorg en vrijwilligerswerk. We willen ook themadagen organiseren met met jongeren, in kamp Vught of Westerbork.’’

Lokaal
Voorlopig blijft het initiatief
lokaal, zegt Hofmans. ,,Er zijn
ook gesprekken om initiatief ook
uit te werken in West Friesland
en Hollands Kroon. Den Helder;
Schagen en Texel hebben nog
geen interesse.’’

Weer storing in
Coenbrug A8
Van onze verslaggever

Zaandam Q De Coenbrug, in de A8
over de Zaan bij Zaandam, had gistermiddag weer last van een storing.
De weg was een uur dicht. De storing zorgde voor flinke vertraging,
meldde de ANWB. Een monteur
heeft het probleem opgelost. Wat er
aan de hand was, is niet bekend.
Vorige week zondag gingen in de
ochtend de slagbomen van de Coenbrug niet meer omhoog. Pas laat in
de middag hadden monteurs het euvel verholpen. Een en ander zorgde
voor een chaos. Het verkeer in
Noord-Holland raakte flink ontwricht.

