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VVV wist bericht na tweet Babette
van Veen
18 februari 2015 om 12:30 door Constance van Amstel
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De VVV Gooivecht heeft een Facebookbericht waarin het de veelbesproken BN-tour
langs de huizen van Bekende Nederlanders aanprijst, verwijderd. Dit nadat actrice
Babette van Veen vandaag een verontwaardigde tweet over het betreﬀende bericht de
wereld in stuurde.
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In het bericht riep de VVV mensen zich aan te melden als zij zich afvroegen wat
bijvoorbeeld 'Gordon op brood smeerde'. Dat schoot in het verkeerde keelgat van Van
Veen, die kennelijk in het Gooi woont en het busje met glurende mensen liever niet voor
haar huis langs ziet rijden.

REACTIE VVV
De VVV heeft het bericht inmiddels verwijderd. "Wij vonden de woordkeuze in het bericht
bij nader inzien fout." zegt een woordvoerster namens het VVV-kantoor in het Gooi. ,,Het
is namelijk zo dat deze tour niet alleen langs huizen van sterren rijdt, maar ook
ﬁlmlocaties en plekken als Gordon's koﬃetent Blushing laat zien. We wilden daarom
eerst onder het bericht reageren met een link naar een artikel in Magriet waarin Natasja
Froger (zelf ook woonachtig op de route van de BN-Tour, red.) vertelde dat ze de tour zelf
ook een keer gemaakt heeft, maar vanwege de woordkeuze in het hoofdbericht hebben

BEKIJK ALLES >

we toch besloten het te verwijderen."
LEES OOK: BN'ers kijken op sterrensafari in het Gooi
Het is niet zo dat het VVV-kantoor voor of tegen de tour langs de sterrenoptrekjes is.
"Wat wij doen is het verzorgen van toeristische informatie over het Gooi. Media is een
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belangrijk onderdeel van deze regio en deze tour springt daar op in. De ondernemer die
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dit doet, doet het ookal tien jaar, en er is nog steeds vraag naar."

Ontvang €5 korting met deze Mini...
Met deze Pabo kortingscode krijg...

Toch begrijpt de mevrouw van de VVV ook dat het voor de mensen die langs de route
wonen lastig moet zijn. "Ik vergelijk het met Naarden-Vesting. Die oude vesting is ook

McGregor kortingscode voor 10% k.
Februari Wijnbeurs actiecode: €5...
Twee pizza's voor maar €15,99 bi...

een toeristische trekpleister, waar toeristen ook welkom zijn, maar er wonen ook
mensen bij wie gewoon naar binnen gekeken wordt. Het legt een druk op de inwoners,
dat is begrijpelijk. Het is onze taak om de balans te vinden."
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Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
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