
Achter de schermen

VOOROP
IN DE STRIJD!

Hans van de Leygraaf

onze strijdlustige nieuwe 
voorzitter heeft er zin in

WORD NU GRATIS LID



Pierre Komen, vastgoed- en horecaondernemer 

“Wonen hoort bij toekomst binnenstad” 

“Niet alle commerciële leegstand valt te vullen met horeca. Juist de 

transformatie naar woningen biedt kansen. Meer bewoning inbreien in de 

traditionele binnenstad bevordert het (ondernemers)klimaat in de stad. 

Wij hebben de keuze gemaakt om bij de herontwikkeling van De Harmonie, 

hoewel de vergunnig dit toeliet, niet te kiezen voor een restaurant of club 

maar voor woningen. Je ziet dat meer: ook Provadja wordt voor bewoning 

klaargemaakt. Er moet balans tussen wonen, retail en horeca zijn.”

Vastgoedeigenaren en gemeente aan 

zet met hulp van Kadaster en Locatus

Eén van de de opgaven die er in Alkmaar ligt is het verminderen van de 

leegstand en te bewegen naar een compacter winkelgebied. 

Dit vormt voor Alkmaars Bolwerk en de gemeente aanleiding om actief met 

pandeigenaren aan de slag te willen gaan aan de hand van gegevens die 

het Kadaster en Locatus kunnen bieden. 

In andere steden heeft een samenwerking met het Kadaster als ‘expert’ en 

‘transformatieregisseur’ gezorgd voor een betere invulling van (langdurig 

leegstaande) panden. 

Door de factoren mens (eigenaar), pand en locatie te verbinden kan er 

gekeken worden naar oplossingen die voor de binnenstad en voor alle 

betrokkenen gunstig uitpakken op zowel de korte als de langere termijn.

Binnenkort komt Alkmaars Bolwerk met meer informatie hierover.

HISTORIE

Van oudsher werken winkeliers in de Alkmaarse 

binnenstad samen en was er een aparte 

eigenarenvereniging. Winkeliersvereniging Binnenstad  

Alkmaar - WBA, Ondernemersvereniging Centrum 

Alkmaar - OVCA en Eigenarenvereniging Alkmaar 

- EVA hebben echter in 2018 besloten om te gaan 

samenwerken gezien de grote veranderingen die 

in binnensteden plaatsvinden. Op 1 januari 2019 is 

ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk opgericht, 

een fusie tussen deze drie verenigingen. Het 

gezamenlijke belang, een gezonde en sterke binnenstad, 

gaan boven individueel belang. Zo kunnen we als één 

sterke partij van eigenaren en ondernemers, samen 

met Alkmaarse horeca én Alkmaar Marketing, nog 

effectiever werken aan de aantrekkelijkheid van de stad 

Alkmaar. Aantrekkelijk voor bezoekers, ondernemers, 

winkeliers, vastgoedondernemers én bewoners.

BESTUUR  

Het bestuur dient uiteraard een goede afspiegeling van 

alle drie de ledengroepen te zijn. Gekozen is daarom 

voor in ieder geval een bestuurder uit iedere geleding: 

EVA - Petra Zijlstra; WBA - Lida Mathot; OVCA - 

Rein de Wit; Horeca - Karin Hiemstra-Klaverboer, 

penningmeester/secretaris Arjan Groot en voorzitter 

Hans van de Leygraaf, aangevuld met directeur van 

Alkmaar Marketing en VVV Hart van Noord-Holland, 

Ger Welbers.

 Doordat alle belanghebbenden achter één tafel zitten, 

wordt het eenvoudiger besluiten te nemen die voorheen 

lastig waren. Ook zijn de lijnen op die manier korter 

richting de gemeente. In een tijd waarin winkelsteden 

onder vuur liggen is het nodig samen op te trekken.  

Zo kan de binnenstad van Alkmaar gezond en 

aantrekkelijk blijven. 

 SAMEN STERK VOOR STAD, PAND EN ZAAK! 

Wordt 2020 een jaar om later op terug te kijken of 

om snel te vergeten? Dat dit een bijzonder jaar is, 

staat wel vast. Met de uitbraak van Covid-19 zijn 

wereldwijd schijnbare zekerheden minder robuust 

gebleken dan gedacht. Veel retail-, horeca- en 

vastgoedondernemers zien de omzetten stagneren 

of afnemen. Nu moet blijken of het samengaan van 

ondernemers en vastgoedeigenaren in Alkmaars 

Bolwerk de partijen dichter bij elkaar heeft gebracht 

en voor groter onderling begrip heeft gezorgd. Als dé 

belangenbehartiger weten we wat er in de winkels en bij 

de eigenaren speelt. Het gezamenlijke belang is groter 

dan ooit. De urgentie om gezamenlijk op te trekken 

richting bijvoorbeeld gemeente is evident. 

Reken er maar op dat Alkmaars Bolwerk, onder 

aanvoering van onze nieuwe strijdlustige voor-

zitter Hans van de Leygraaf, alles in het werk 

stelt om die belangen te verdedigen.

Hoe groter Alkmaars Bolwerk wordt, hoe groter de 

invloed richting gemeente, provincie en het rijk zal 

zijn. Sluit aan bij de énige echte belangenvereniging 

van Alkmaarse ondernemers en vastgoedeigenaren, 

Alkmaars Bolwerk. 

Wapenfeiten

REALISATIE ONLINE NETWERK OP 

PLATFORM CHAINELS

Om succesvol te kunnen samenwerken is 

goede onderlinge communicatie onontbeerlijk.  

Het eerste wapenfeit van Alkmaars Bolwerk 

was dan ook het realiseren van een online 

netwerk op het platform Chainels. Inmiddels 

zijn al meer dan 500 ondernemingen en 

ondernemers aangesloten op het netwerk! 

Meedoen? Neem dan contact op met 

één van de centrummanagers. Zie voor 

contactgegevens de volgende pagina.

INITIATIEF OPWAARDEREN 

INFRASTRUCTUUR

Alkmaars Bolwerk bereidt in samenwerking 

met gemeente Alkmaar een plan voor om de 

infrastructuur (bestrating, (fiets)parkeren, 

groen, etc) te verbeteren. Het bureau B+B 

Urbanism and Landscape Architecture heeft 

de opdracht gekregen een ontwerp te maken 

dat model zal staan voor de hele binnenstad. 

INTERVENTIE OP BINNENSTADBELEID 

GEMEENTE ALKMAAR

Alkmaars Bolwerk wist op het nippertje 

een wijziging van het binnenstadsbeleid 

tegen te houden. Zonder onze interventie 

stonden veel verbindende straten rondom 

Laat en Langestraat niet aangemerkt als 

kernwinkelgebied. Met alle gevolgen van dien!

In de vereniging Alkmaars Bolwerk worden de 
belangen van winkeliers, (horeca)ondernemers
en eigenaren van commercieel vastgoed in de 

binnenstad van Alkmaar behartigd.

S TAD PAND ZAAK



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

 NOG GEEN LID?
Om plannen te kunnen uitvoeren én als belanghebbenden sterk te 

staan is een grote vereniging belangrijk.

We bieden voor het komende jaar de mogelijkheid om gratis lid te 

worden. De contributie van € 100,- voldoen mag wel, maar hoeft 

niet. Vanwege de corona-crisis is de bijdrage dit jaar op basis van 

vrijwilligheid. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe leden. 

We gaan een spannend jaar tegemoet en we kunnen ook uw hulp goed 

gebruiken. En wellicht kunt u onze hulp óók goed gebruiken. 

Samen staan we sterker en Alkmaars Bolwerk staat pal  

voor uw belangen. 

Word lid; vul het aanmeldingsformulier in en stuur het retour  

met de bijgevoegde envelop.  

Online aanmelden kan ook: www.alkmaarsbolwerk.nl/lid-worden

Zijn uw gegevens veranderd? Heeft u deze mailing ten onrechte 

ontvangen? Laat het ons weten via onderstaand mailadres.

Mail voor meer informatie naar info@alkmaarsbolwerk.nl of  

centrummanager@alkmaarbinnenstad.nl.

Bellen mag ook: voorzitter Hans van de Leygraaf staat u graag te 

woord. Telefoonnummer 06 53 85 38 85


