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Samenvatting Noord-Holland-Noord investeert in toerisme door de regio te promoten
als aantrekkelijk vaargebied en camperbestemming. Hiervoor worden
twee unieke kaarten ontwikkeld: de camperkaart en de jachthavenkaart,
die een overzicht bieden van locaties en toeristische highlights van
Noord-Holland. Deze kaarten zijn een primeur voor Nederland.

Details Stichting Ondersteuning Bedrijvigheid Noord-Holland-Noord heeft het initiatief
genomen om deze kaarten in het leven te roepen. De jachthavenkaart en
camperkaart zijn onderdeel van een uitgebreidere campagne om Noord-
Holland-Noord als aantrekkelijk watersportgebied en camperbestemming meer
bekendheid te geven.

Populariteit

Victor Kloos, voorzitter van de stichting en tevens wethouder toerisme
gemeente Alkmaar, is blij met de belangstelling van toeristen voor Noord-
Holland: “De populariteit van de provincie onder watersporters en camperaars
kan beter. Om die reden zijn deze campagnes opgezet. Het doel is dat er meer
toeristen naar Noord-Holland-Noord komen. Ondernemers profiteren hiervan
en bovendien levert het werkgelegenheid op.”

Wethouder Kloos (OPA) overhandigde maandag 16 juni de eerste exemplaren
aan de marketingmanager mevrouw M. Jelmersma van de NKC (Nederlandse
Kampeerauto Club), de grootste camperclub in Europa die voor hun ruim
30.000 leden optreedt als inspiratie- en expertplatform. De kaarten worden
verspreid onder hun leden en bij camper- en havenlocaties in Noord-Holland.
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Citaten De populariteit van de provincie onder watersporters en camperaars kan
beter. Om die reden zijn deze campagnes opgezet. Het doel is dat er
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profiteren hiervan en bovendien levert het werkgelegenheid op.” 
— Victor Kloos, voorzitter stichting Ondersteuning Bedrijvigheid Noord-
Holland-Noord en wethouder toerisme gemeente Alkmaar
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.
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