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Welke coronamaatregelen gelden er vanaf 28
april in de binnenstad?

Voor een veilige en gastvrije ontvangst van publiek in de binnenstad zijn, met
inachtneming van de 1,5 meter afstand, vanaf 28 april de volgende maatregelen en
voorzieningen getroffen:
·

Billboards bij entrees van de binnenstad wijzen bezoekers op de gedragsregels;

·

Voor de goede doorstroming van publiek is in de hoofdstraten straatmeubilair (banken

e.d.) weggehaald, zijn uitstallingen voor winkels niet toegestaan, is een gedeeltelijk fietsverbod
ingesteld in de zijstraten tussen Langestraat en Laat en is op aangewezen locaties een
voetgangersgebied ingesteld, waar het meevoeren van fietsen niet is toegestaan;
·

Er zijn speciale vakken aangebracht om (brom-)fietsen te parkeren;

·

Bebording, belijning en pijlen geven looproutes aan op straat en grondstickers voor

winkels geven opstelplekken aan voor wachtende klanten;
·

Met de druktemeter-app kunnen bezoekers zich laten informeren over de actuele drukte

in de binnenstad. Bij overmatige drukte geeft de app bezoekers aan de binnenstad te mijden of
te verlaten (het telefoonnummer van de druktemeter is 06-4852 9976);
·

In de binnenstad zijn handhavers aanwezig om toe te zien op de naleving van de corona-

maatregelen;
·

Bij de toegang tot het winkelgebied verwelkomen city-hosts bezoekers aan de

binnenstad. Zij vervullen het gastheerschap en wijzen bezoekers onder meer op looproutes en
het niet mogen meevoeren van fietsen in het voetgangersgebied;
·

De horecaterrassen mogen weer open van 12:00 uur tot 18:00 uur. Er is opnieuw extra

ruimte beschikbaar gesteld voor de terrassen. Zitplaats is verplicht en maximaal voor 2
personen of één huishouden aan één tafel op 1,5m afstand tot elkaar. Er geldt een verplichte
reservering en gezondheidscheck. Volg de aanwijzingen van het horecapersoneel zodat de
terrassen open kunnen blijven.
·

Er zijn openbare toiletvoorziening beschikbaar op het Kerkplein en het Waagplein.

·

De fietsenstalling onder Canadaplein kan weer worden gebruikt.

De openingstijden van de fietsenstalling Canadaplein zijn:
Maandag t/m vrijdag

8:00-20:30

Zaterdag

8:00-18:30

Zondag

11:30-18:30

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.

Gemeente Alkmaar

