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Gemeente Alkmaar en AZ zien scoringskansen
In het AZ-stadion deze keer geen handtekening van een nieuwe speler, maar van een
Alkmaars wethouder. Onder de nieuwe stadionboog ondertekenden Pieter Dijkman en AZ-
directeur Robert Eenhoorn het convenant Samenwerking. Daarin onder andere afspraken over
communicatie, maatschappelijke thema’s en gebiedsontwikkeling.

Waar een goede samenwerking toe kan leiden, werd afgelopen woensdag wel helder bij het
hijsen van de Mega Truss. Een enorme operatie. Dat zag ook wethouder Dijkman:

"Een knap staaltje werk. Het is geweldig dat onze gezamenlijke inspanning tot dit soort
mooie resultaten kan leiden"
— Wethouder Dijkman

De algemeen directeur van AZ onderschrijft dat:

“Voor iedere betaald voetbalorganisatie is een goede verstandhouding van essentieel
belang. Deze samenwerkingsverklaring is weer een mooie stap naar een wederzijdse
toekomstvisie en een sterkere onderlinge samenwerking.”
— Robert Eenhoorn, AZ 

Naast het samenwerkingsconvenant werden eerder al de convenanten Voetbal & Veiligheid en
Bedrijventerrein Boekelermeer ondertekend. Na de formele handelingen overhandigden
burgemeester Roemer en wethouder Dijkman de AZ-voorman een artwork van het vernieuwde
stadion van voetbalkunstenaar Barry Pirovano.

“Een blijk van waardering voor de samenwerking, maar ook het markeren van een
mijlpaal. Binnenkort hopelijk ook weer supporters in dit mooie en veilige stadion.”
— Wethouder Dijkman
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OVER GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaar, de 5e 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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