
Achter de schermen

VOOROP
IN DE STRIJD!

Hans van de Leygraaf

onze strijdlustige nieuwe 
voorzitter heeft er zin in

Heeft u vragen of suggesties?
Mail het naar info@alkmaarsbolwerk.nl

Centrummanagers
Wim de Ruiter en Loes Bruinenberg

centrummanager@alkmaarbinnenstad.nl
06 82 41 75 08 / 06 82 72 74 56

GRATIS LID WORDEN

Om plannen te kunnen uitvoeren én als belanghebbenden sterk te 
staan is een grote vereniging belangrijk. 

En daarvoor hebben we leden nodig! Namens onze leden zijn wij 
ook subsidieaanvrager om de plannen te kunnen uitvoeren. 

We begrijpen dat door de coronacrisis de contributie van  
€ 100,00 (ex BTW) voor sommigen leden teveel is en om die reden 

is de betaling hiervan op basis van vrijwilligheid. Ook als je niet 
kunt betalen blijf je (zonder tegenbericht) gewoon lid van onze 

vereniging.

Mocht je nog geen lid zijn: meld je vandaag nog aan.  
We hebben je steun nodig de komende jaren! Aanmelden gaat snel 

en eenvoudig online op www.alkmaarsbolwerk.nl/lid-worden

Bestuur Alkmaars Bolwerk,

Hans van de Leygraaf, Arjan Groot, Rein de Wit, Petra Zijlstra,  
Lida Mathot, Karin Riemstra- Klaverboer.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.alkmaarsbolwerk.nl

WAAROM IS HET BELANGRIJK 
DAT JE JE AANSLUIT BIJ 
ALKMAARS BOLWERK?

Wij vertegenwoordigen zowel de winkeliers en (horeca-)ondernemers 
als de vastgoedeigenaren in de binnenstad. 

Dit maakt dat we met elkaar sterker staan en daardoor daadkrachtig en met een 
gedeelde visie plannen voor de binnenstad kunnen doorvoeren.

WORD NU GRATIS LID WORD NU GRATIS LID



Lopend project

AANGENAMER VERBLIJFSKLIMAAT BINNENSTAD

Juist nú is het bundelen van krachten noodzakelijk om van onze binnenstad weer een 
levendig en fijn verblijfsgebied te maken. In nauw overleg met de gemeente zijn we hiervoor 

een structureel plan aan het voorbereiden. Het vergroenen van de binnenstad is een 
kosteneffectieve mogelijkheid om de binnenstad nog meer “smoel” te geven.  

Zo verbeteren we de temperatuur- en waterhuishouding in de openbare ruimte...  
maar vooral het verblijfsplezier van de bezoekers!

Bureau B+B Urbanism and Landscape Architecture heeft van ons de opdracht gekregen om 
een ontwerp te maken voor een aantal type straten. Dit ontwerp zal model staan voor de 

hele binnenstad.

Bij dit plan staan vergroening en het creëren van een 
aangenamer verblijfsklimaat voorop

Voor de kosten van dit project wordt een beroep gedaan op het Stimuleringsfonds van de 
gemeente Alkmaar en we gebruiken middelen die vrijgekomen zijn vanwege het wegvallen 

van evenementen.

We lopen hierbij voorop in Nederland en hopen dan ook zo snel mogelijk de eerste plant in 
de grond te kunnen zetten. Uiteraard gaan we de ontwerpen per straat bespreken en gaan 

we er vanuit dat jullie net zo enthousiast zullen zijn als wij!

Acties

PRACHTSTRAATJES

In mei van dit jaar is door ons met succes protest aangetekend tegen de plannen van de 
gemeente om de Prachtstraatjes deels te bestemmen voor woningen. Omdat diversiteit in 
winkelaanbod één van de belangrijkste troeven van de Alkmaarse binnenstad is, vonden we 
het belangrijk om eerst te kijken of ze als aantrekkelijke winkelstraatjes toekomst hebben. 

Een combinatie met wonen is welkom, 
maar wel vanaf de eerste etage

Door extra huurinkomsten uit de bovenwoning kan de huur van de winkelruimte eventueel 
omlaag. Hiervoor zijn we in samenwerking met de pandeigenaren, het Kadaster en de 

gemeente plannen aan het uitwerken om te kijken wat hierin mogelijk is.

BLOEMBAKKEN EN STRAATVERLICHTING

Alkmaars Bolwerk regelt de bloembakken en de straatverlichting. Er is voor komende 
winter gewerkt aan een uitgebreid lichtplan om de binnenstad gezelliger te maken waarbij 

bijvoorbeeld 40 bomen zullen worden uitgelicht. 

HERINRICHTING LAAT-WEST

We zijn betrokken bij de herinrichting van Laat-West door de gemeente. Ook hier heeft 
Bureau B+B een plan voor gemaakt en dit zorgt voor een integrale ontwikkeling en 

vergroening waarbij de binnenstad in zijn geheel wordt aangepakt.

Centrummanagers

LOES BRUINENBERG EN WIM DE RUITER

Erg blij zijn we met de centrummanagers die door ons worden aangestuurd,  
Loes Bruinenberg en Wim de Ruiter. Loes is inmiddels drie dagen per week inzetbaar als 

centrummanager. Door de corona-epidemie zijn er nieuwe vraagstukken en is ze met 
ons netwerk (waaronder Handhaving en onze partner Alkmaar Marketing) druk bezig 

om te zorgen dat het voor bezoekers en bewoners een veilige binnenstad blijft. Bij alle 
projecten die betrekking op onze mooie binnenstad hebben, is Loes betrokken.

Wim de Ruiter werkt sinds 2014 als centrummanager in het winkelcentrum van 
De Mare. Vorig jaar is hij naast deze rol ook als centrummanager van de binnenstad 

aangesteld. Samen zorgen zij voor de verbindende factor tussen ondernemers, gemeente 
en andere belanghebbende partijen. Het netwerk en de ervaring die Wim in zijn jaren 

bij De Mare heeft opgedaan, nam hij mee naar zijn positie bij het Alkmaars Bolwerk als 
centrummanager van de binnenstad.

Het door ons beheerde medium Chainels is een belangrijk 
communicatiemiddel

Via chainels.nl of de Chainels-app blijft iedereen op de hoogte van het laatste nieuws en 
wetenswaardigheden in de binnenstad. Chainels is voor iedereen toegankelijk. 

Ook politie, handhaving en de gemeente zijn hierop aangesloten.

Wil jij ook toegang tot Chainels? Neem dan contact op met Loes Bruinenberg;
telefoon 06 82 72 74 56 of mail aan centrummanager@alkmaarsbolwerk.nl


