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Memorandum  

 
Aan :  Gemeenteraad Alkmaar  

Van :  College B&W  
Datum :  09-07-2019 
Onderwerp :  Traject “Alkmaar aan zet”  

 

 

Een succesvolle stad ben je samen 
 
Inleiding 

 
Op 18 september 2018 heeft u in de commissie bestuur en middelen gediscussieerd over de petitie 
Alkmaarders aan zet, ook wel bekend als het 7-puntenplan. De commissie heeft het college als 

opdracht meegegeven om de inbreng van de initiatiefnemers met een positief kritische blik te bezien 
en deze (indien nodig) door te geleiden naar de gemeenteraad. Met deze memo informeren wij u over 
de voortgang.  

 
Allereerst waren wij verheugd door dit initiatief. Het laat zien dat de Alkmaarders  het initiatief hebben 
genomen en de uitnodiging vanuit het coalitieakkoord positief hebben opgepakt. Het college neemt de 

7 punten en de initiatiefnemers buitengewoon serieus en deze punten zijn als vertrekpunt genomen 
van diverse ontmoetingen met de initiatiefgroep “Alkmaarders aan zet”.  
  

Het college van B&W heeft op 22 januari, 15 april en 3 juli en in de bilaterale overleggen daartussen 
door uitgebreid en constructief gesproken met de initiatiefnemers. Hierbij zijn alle zeven punten 
individueel en in samenhang aan bod gekomen en zijn afspraken gemaakt hoe deze punten verder 

uitgewerkt worden.  
 
Per punt werken de portefeuillehouders samen met de initiatiefnemer. Daarbij heeft de gemeente een 

voorwaarde scheppende rol en blijft het initiatief bij de “Alkmaarders Aan Zet”.  
 
Stand van zaken 

 
Citymarketing 
 

Gemeente Alkmaar en Alkmaar Marketing werken aan een gezamenlijke agenda gericht op 
citymarketing. Hierbij moet u o.a. denken aan een intensief proces voor het EK Wielrennen, het 
vormgeven van city dressing, het bereiken van diverse doelgroepen, een doorontwikkeling van de 

Alkmaar pas, het merkenpaspoort, het samenwerkingsproces tussen Alkmaar Marketing en de VVV 
en een optimalisatie van lokale marketing en regionale destinatiemarketing. Eveneens wordt gewerkt 
aan een moderniseringsslag waarbij Alkmaar Marketing zelfstandiger gaat opereren en er een meer 

zakelijke relatie ontstaat met de gemeente. Een resultaat van gegroeid wederzijds vertrouwen in een 
normale partnerrelatie.  
 

Daarnaast is afgesproken samen te gaan werken aan een nieuw beleidskader citymarketing en 
evenementen. In het najaar gaan we een verdiepingsslag maken van het DNA van Alkmaar.   
 

Vergroten aantrekkelijkheid binnenstad  
 
Met betrekking tot het kernwinkelgebied en de aanloopstraten wordt na de zomervakantie een 

specifiek onderzoek naar de detailhandelsstructuur gestart in het kader van een toekomstbestendige 
binnenstad.  
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De ambitie is om samen een visie te formuleren op “Hoe kunnen we Alkmaar winkelstad op de kaart 

houden?” Welke maatregelen zijn nodig zijn om de binnenstad toekomstbestendig en aantrekkelijk 
voor ondernemers, bezoekers én bewoners te kunnen houden? Bijvoorbeeld via verdere concentratie 
op een compacter Kernwinkelgebied met daarbuiten ruimte voor meer gemengde zones (met o.a. 

wonen). Daarover wordt een stadsconferentie met alle stakeholders georganiseerd.  
 
Het onderzoek brengt de detailhandelsstructuur en benodigde acties in beeld. Waar mogelijk wordt 

geëxperimenteerd. Daarmee geeft het richting aan het te voeren ruimtelijk-economisch beleid voor de 
binnenstad die tevens rekening houdt met de ambitie voor de nadere ontwikkeling van de Kanaalzone.  
 

Ook wordt ingezet op participatie in het landelijk kennisnetwerk samen met de ondernemers gericht op 
een nieuwe aanpak stedelijk logistiek, gericht op meer doen, met minder beweging en met minder 
emissie. En op operationeel niveau richten we onze aandacht op Greencollecting en creatieve 

oplossingen voor fiets parkeren.  
 
Levendige en leefbare binnenstad  

 
Vanuit de doelstelling van levendige en leefbare binnenstad wordt gestreefd naar een evenwichtige 
verdeling van belangen van wonen, werken en leuke dingen doen.  

Met de horeca (o.a. Koninklijke Horeca Nederland, afd. Alkmaar) en bewoners (Bewonersvereniging 
“Hart van Alkmaar”) is overeengekomen dat de partijen in het najaar van 2019 toewerken naar een 
convenant veilig uitgaan, waarin o.m. afspraken worden gemaakt voor het collectief regelen van 

portier beveiliging en de samenwerking daarbij met gemeente en politie. 
 
Dit convenant bevat een nadere uitwerking van de geformuleerde ambities en gaat uit van het  positief 

stimuleren van meewerkende horecaondernemers en het strenger aanpakken van niet-meewerkende 
zgn. free-riders. Eén van de besproken ideeën is de introductie van een horecakeurmerk dat 
ondernemers ‘verdienen’ als zij zich aan de gemaakte afspraken houden. Doel is dat alle 

ondernemers mee tekenen en meedoen. Onderdeel van de afspraak is ook het versterken van de 
onderlinge samenwerking bij de horecaondernemers in Alkmaar. 
 

Tuinen van Holland  
 
Tuinen van Holland wil de binnenstad levendig houden door de aantrekkingskracht  van de parken te 

vergroten en te betrekken bij de binnenstad. Daarmee kan het aantal winkelend publiek in de 
binnenstad van Alkmaar verhoogd worden. Een herinrichting en vormgeving van het Bolwerkpark en 
het Victoriepark, om te beginnen met het versterken van de bestaande kwaliteiten en 

cultuurhistorische waarde van de parken, kan hieraan bijdragen. Dit kan bereikt worden door 
verhoging van de waarde van beide parken en moet daarmee meer bezoekers aantrekken. Hierbij 
kunt u denken aan het versterken van de beleving door aanplanten van meer bloemen, zichtlijnen 

verbeteren, verhogen van gebruikswaarde, kunst, verlichting, vergroten biodiversiteit en de openheid 
van de parken naar de stad toe (groen tot in de stad zelf).  
 

Het einddoel is dat deze aanpak gerealiseerd is in heel de stad in 2030 maar we willen nu beginnen 
met het Victoriepark en Bolwerk met een plan met directe stappen die tot dit ontwerp moeten leiden. 
Deze ontwerpen moeten geschikt zijn voor crowdfunding en fondsenwerving. Ondernemers en 

bewoners moeten dan hebben meegedacht aan het ontwerp, en ook meedoen aan uitvoering. 
 
Vaart in woningbouw   

 
De samenwerking tussen de gemeente Alkmaar, de regio en de Woningmakers is verstevigd en heeft 
al tot mooie afspraken geleid over de woningbouwambities in het algemeen en het versnellen daarvan 

in het bijzonder. Er wordt door de gemeente maximaal ingezet op woningbouw en de resultaten 
daarvan zijn de afgelopen tijd ook zichtbaar geworden.  
 

Ondernemersfonds 
 
In overleg met de gemeente heeft Ondernemend Alkmaar het initiatief genomen tot een onderzoek 

naar de noodzaak, mogelijkheden, kansen en beperkingen voor een ondernemersfonds. Hiertoe 
hebben zij Bureau Stad en Co ingeschakeld. Ondernemend Alkmaar is hiervan de opdrachtgever. Zij 
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hebben hierbij gekozen voor een brede onderzoeksvraag die betrekking heeft op draagvlak en 

haalbaarheid.  
  
De gemeente gaat participeren in een begeleidingscommissie om dit onderzoek vorm te geven. 

Tevens wordt er provinciale subsidie voor dit onderzoek aangevraagd en draagt de gemeente Alkmaar 
voor een deel financieel bij aan dit onderzoek. Zo nodig werken we mee aan het verstrekken van 
informatie ten behoeve van dit onderzoek.  

 
De werkzaamheden starten in juli 2019. Eind 2019 wordt het onderzoek naar verwachting afgerond. 
Begin 2020 worden de uitkomsten door bureau Stadt en Co/Ondernemend Alkmaar gepresenteerd. 

Bij een positieve uitkomst van het onderzoek en na een daarvoor benodigd positief besluit van de 
gemeenteraad van Alkmaar in 2020 kan het ondernemersfonds vanaf 1 januari 2021 van kracht 
worden.  

 
 
Nieuw Regio Alkmaar Club:   

 
De Regio Alkmaar Club biedt een platform waar de betrokkenheid, creativiteit en ambities van 
belangrijke stakeholders die Alkmaar een warm hart toedragen, met elkaar kunnen worden 

verbonden.  
 
Dit is een partnerprogramma van Alkmaar Marketing voor bedrijven, culturele instellingen, onderwijs, 

sport en overheden voor Alkmaar en de regio.   
Het doel van dit partnerprogramma is het ondersteunen van de activiteiten van Alkmaar Marketing en 
de regio. Een onderdeel worden van een divers en dynamisch netwerk op decisionmakers niveau.  

 
Alkmaar Marketing is verantwoordelijk voor het oprichten hiervan, en wordt hierbij ondersteund door 
de gemeente Alkmaar met de burgemeester als voorzitter.  

 
Recentelijk is nader gesproken over de invulling van dit nieuwe netwerk. Er zal nog dit jaar door 
Alkmaar Markering in ontbijt/lunch sessie worden georganiseerd en tevens wordt gemikt op een 2 

daagse stedelijke inspiratiereis voor de leden om hiermee een start te maken. 
 
Het geheel is meer dan de som der delen: 

 
De gemeente en indieners zijn er van overtuigd dat een combinatie van bovengenoemde maatregelen 
een onderling verstekend effect en meerwaarde voor de stad als geheel op zullen op leveren.  

  
 
Vervolg  

 
Het college en de initiatiefnemers hebben succesvol gesprekken gevoerd over de ambities onder het 
7-puntenplan. Deze kruisbestuiving heeft geleid tot voorstellen die ieder in hun eigen tempo verder 

worden uitgewerkt. De samenwerking is het college goed bevallen en het college heeft de ambitie een 
breder platform te bieden waar de betrokkenheid, creativiteit en ambities van partijen die zich willen 
verbinden aan (de Regio) Alkmaar in bij elkaar worden gebracht. Hiervoor kan o.a. de Regio Alkmaar 

Club een prima podium bieden.  
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