Eerlijk winkelen fietsroute gelanceerd door Alkmaar,
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SAMENVATTING

Vandaag is de eerlijk winkelen fietsroute langs duurzame ‘hotspots’ gelanceerd. Ontdek met de fiets
“eerlijke winkels” en duurzame initiatieven in Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar inclusief het
landelijk gebied van Alkmaar. Er zijn drie fietsroutes gemaakt, elk met de focus op één van de
gemeenten, maar ook met overlappingen.

D e fietsroutes voeren langs duurzame initiatieven en activiteiten om te bekijken, te bezoeken of te
kopen: kleding, cadeautjes en voedsel gemaakt onder eerlijke omstandigheden voor mens en milieu.
En natuurlijk verse biologische producten. De routes variëren van 30 tot 35 km. Onderweg zijn er
gelegenheden om een verantwoord kopje koffie/thee te drinken met een biologische broodje.
Duurzame regio
De drie gemeenten hebben dit initiatief genomen, omdat zij staan voor duurzaamheid. Zo heeft elke
gemeente een EerlijkWinkelen route, te downloaden met de Eerlijk Winkelen App en zijn er diverse
duurzame ‘hotspots’ te zien, zoals volledige energieneutrale woningen openbare watertappunten en
windmolens. Daarnaast willen de gemeenten de variatie en schoonheid van stad, dorp en polder
laten zien. Recreëren dichtbij huis is leuk en goed voor het milieu.
Landelijk op de kaart
De duurzame fietsroutes worden ook aangedragen voor het Duurzame Dinsdag koffertje om het
landelijk uit te rollen. Dit koffertje bevat landelijk duurzame initiatieven en wordt op de eerste dinsdag
van september aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu..
De kaart met de fietsroutes zijn verkrijgbaar op het stadhuis/gemeentehuis van Alkmaar,
Heerhugowaard en Langedijk of als pdf- bestand te downloaden via de websites van de gemeenten
en www.EerlijkWinkelen.nl.
Fotobijschrift
De fietsroutes zijn gelanceerd door de wethouders van Alkmaar (Jan Nagengast), Heerhugowaard
(Monique Stam) en Langedijk (Bert Fintelman) bij Hortus Alkmaar.
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OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het
uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele
kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en
werken in de stad een waar genoegen.
De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de
kracht van stad en land.
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