Raadsinformatie avond Regio Alkmaar
Woensdag 7 september 2016 voor gemeenteraadsleden Regio Alkmaar
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Langedijk, Vroedschap 1, Zuid Scharwoude
Aanvang: 19.30 uur

PROGRAMMA
19.30 uur aanvang, opening en welkom door de heer Kloos, Alkmaar
19.40 uur Regionale Economische visie

De toekomst biedt tal van economische kansen voor de Regio Alkmaar. De brede opbouw van
regionale economie stelt de regio gemeenten in staat de kansen te verzilveren. Met een gezamenlijke
economische visie kunnen de samenwerkende gemeenten hier een substantiële bijdrage aan leveren
en de kracht van de regio duidelijker neerzetten. Een visie op waar de regio naar toe moet (de
spreekwoordelijke “stip op de horizon”), en wat daarvoor nodig is.
Fons Ripken van BRO neemt u mee in de totstandkoming en inhoud van de regionale economische
visie van Regio Alkmaar. U kunt hem vervolgens vragen stellen. Binnenkort krijgt u de visie in uw
gemeenteraad voorgelegd.
20.10 uur Regionale detailhandel visie

De detailhandel in de regio zal net als elders in het land moeten inspelen op de nieuwe ontwikkelingen
zoals internetverkoop en pakketbezorging. Detailhandel is een spil in de regionale economie en
daarom moeten we er zorgvuldig mee om gaan. Bloeiende binnensteden, aantrekkelijke
dienstverlening en helder vestigingsbeleid helpen daarbij. Huib Lubbers van RMC licht de visie toe en
beantwoordt uw vragen.
20.45 uur Werklocaties

Thijs Pennink, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal een toelichting geven over de
werklocaties (bedrijven- en kantorenterreinen) in de regio en de daaraan gekoppelde
marketingstrategie. Centraal staat de vraag: ‘Hoe kunnen uitgifte en aanbod van bedrijventerreinen in
de Regio Alkmaar in balans worden gebracht?’
21.15 uur Ontwikkelingsbedrijf

Met uitzondering van Uitgeest zijn alle gemeenten in regio Alkmaar aandeelhouder van het
Ontwikkelingsbedrijf. Daarmee zijn de gemeenteraden direct betrokken bij het Ontwikkelingsbedrijf .
Wilt u weten wat het Ontwikkelingsbedrijf heeft gedaan in 2015 en wat het in 2016 voor de regio
doet? Thijs Pennink doet verslag van de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf.
Einde avond: 22.00 uur
Deze avond gaat alleen door bij deelname van minimaal 40 personen. U kunt hier
doorklikken naar het aanmeldformulier.

