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Beste Alkmaarder,
Het kan u haast niet zijn ontgaan, van 7 t/m 11 augustus zal het Europees Kampioenschap Wielrennen in
Alkmaar plaatsvinden. De voorbereidingen van het EK zijn in volle gang en recent zijn de parcoursen bekend
gemaakt. Deze vindt u online op de officiële website van het evenement www.alkmaar-cycling.com. Graag
informeren we u over enkele zaken die mogelijk voor u van toepassing zijn.
Het evenement geeft rond woensdag 7 augustus tot en met zondag 11 augustus een gezellige drukte. De
gemeente werkt samen met alle partijen, zoals de hulp- en nooddiensten en de organisator van het
evenement, om de overlast beperkt te houden. Wedstrijdonderdelen zullen zoveel als mogelijk niet of maar
gedeeltelijk plaatsvinden in de binnenstad. Ook zijn de wedstrijdonderdelen tussen bepaalde tijden op de
dag gepland. De bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten voor dit evenement.
Dagen en wedstrijdonderdelen
Van 7 t/m 11 augustus worden wedstrijden verreden op verschillende parcoursen en tijdstippen. In de
meegezonden tabel leest u welke wedstrijdonderdelen hoe laat gereden worden.
Tijdritparcours
Woensdag 7 en donderdag 8 augustus worden de tijdritten verreden. Het parcours voor de tijdrit is
ontworpen om beleving in de binnenstad zoveel mogelijk aan de kanaalkade te houden en zo de binnenstad
grotendeels bereikbaar te houden. De renners vertrekken 1 voor 1 nabij het Waagplein richting de
Friesebrug en de Nieuwe Schermerweg naar het buitengebied en weer terug.
Parcours wegwedstrijd
9,10 en 11 augustus worden de wegwedstrijden gereden. Dit is een ronde door de binnenstad en Oudorp.
Met name in de binnenstad zullen tijdens de wedstrijden delen worden afgesloten middels hekken en
verkeersregelaars. Op verschillende punten in het parcours komen oversteekplaatsen. Voor auto en
fietsverkeer is dit gedeelte van de stad afgesloten.
Omloop parcours
Zondag 11 augustus wordt de wegwedstrijd voor de elite mannen verreden. Na de start wordt éénmalig de
omlooproute gereden door Alkmaar en de regio. De doorgang op sommige plekken wordt tijdelijk gestremd.
Na passage van de wielrenners is de route weer volledig toegankelijk. Na deze route rijden de renners
meerdere malen het parcours wat ook op 9,10 en 11 augustus wordt verreden.
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Parkeren
Parkeren van auto’s in de binnenstad in de straten waardoor het parcours loopt is op gezette tijden beperkt
mogelijk. Voor en na wedstrijden (rekening houdend met op- en afbouw werkzaamheden) kunt u uw auto
weer parkeren in de straat en zijn de wegen volledig toegankelijk.
Welke straten dit zijn en welke alternatieve locaties voor het parkeren van uw auto worden met u gedeeld via
Parkeerservice en kunt u op korte termijn ook terugvinden op de website. De exacte tijden en alternatieve
locaties worden met gele verkeersborden bij die specifieke straten en terreinen aangegeven.
Bereikbaarheid & openbaar vervoer
Bepaalde delen van Alkmaar zijn tijdens tijdsblokken afgesloten zijn voor auto- en fietsverkeer. Lopend kunt
u wel ten alle tijden bij u woning komen.
Connexxion zal tijdens de evenementdagen een aangepaste dienstregeling rijden voor bepaalde buslijnen.
Enkele haltes zijn tijdens het evenement niet in gebruik. Kijk voor actuele reisinformatie op
www.connexxion.nl
Ondernemers en bereikbaarheid
In de voorbereiding is uitvoerig gesproken met ondernemersverenigingen. Samen met ondernemers is
gekeken hoe we de bereikbaarheid optimaal houden en ook ruimte geven aan ondernemers die kansen
zien. Zo gaan de kaasmarkt en de zaterdagmarkt door.
Pas u laad- en lostijden aan, aan het tijdschema van de wedstrijdonderdelen en de op- en afbouw tijden daar
omheen.
Eventuele omleidingsroutes worden aangegeven met de gebruikelijke gele bebording en worden ook
volledig op de website gepubliceerd.
Veiligheid
We doen er samen met alle betrokken partijen alles aan om de dagen van het evenement één groot
wielerfeest van te maken. Daarbij speelt veiligheid voor iedereen de belangrijkste rol. Hulp- en nooddiensten
kunnen tijdens het evenement overal komen. Ook het ziekenhuis blijft ten alle tijden bereikbaar. Op vele
plaatsen zullen veiligheidsmensen en vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.
Meedoen? Meld je aan als vrijwilliger
Wilt u meedoen en een bijdrage leveren aan het wielerfeest? Dan bent u van harte welkom! De
Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar coördineert het vrijwilligerswerk rondom het EK. We kunnen uw hulp
goed gebruiken bij het assisteren bij de huldiging, het parcours op en af te bouwen en veilig te houden. Ga
naar www.ekwielrennenalkmaar.nl om u aan te melden als vrijwilliger. Onder de aanmeldingen wordt een
Giant fiets verloot.
Inloopbijeenkomst 9 juli
Op dinsdag 9 juli wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u vragen kunt stellen. Er zullen experts
aanwezig zijn op het gebied van het evenement, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst is doorlopend,
u kunt inlopen van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadhuis van Alkmaar (Langestraat 97).
Meer informatie
Heeft u vragen na het lezen van deze brief dan kunt u op de website www.alkmaar-cycling.com meer
informatie vinden over tal van onderwerpen. Ook zullen daar veel gestelde vragen en antwoorden staan voor
zowel inwoners als ondernemers.
Met vriendelijke groet,
Wethouder Pieter Dijkman
Gemeente Alkmaar

