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Alkmaar stelt zich kandidaat voor organisatie
EK Wielrennen
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor Alkmaar te
kandideren voor de organisatie van het EK Wielrennen 2019.
Het EK Wielrennen 2019, dat op de wielerkalender staat van 7 tot en met 11 augustus, is een
belangrijk internationaal sportevenement met een grote uitstraling. De gemeente Alkmaar, waar
de wielersport een belangrijke plaats inneemt, is dan ook enthousiast over het evenement en
de betekenis ervan voor de stad en de omliggende regio. Junioren, beloften en eliterijders
zullen strijden om de titels op de weg en in de tijdrit. Met een meerdaags programma, dat in
meerdere landen op tv wordt uitgezonden, en een parcours door stad en regiogemeenten komt
de regio Alkmaar toeristisch en economisch in de Europese spotlights te staan.
De gemeente Alkmaar werd eind vorig jaar benaderd om het EK Wielrennen dit jaar in Alkmaar
te laten plaatsvinden. Hierop heeft het college de haalbaarheid van het evenement bekeken en
positief beoordeeld. Het EK Wielrennen moet een blijvende impuls zijn voor investeringen in
fiets- en fietssportinfrastructuur in de gemeente en is de start van een programma waarin de
fiets centraal staat. De kandidatuur is onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad, die daar op 14 februari over besluit.

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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