
 
 
Raadsinformatie avond Regio Alkmaar 
 
Woensdag 1 februari 2017 voor gemeenteraadsleden Regio Alkmaar 
 
Locatie: Raadszaal gemeente Bergen, Zwembad de Beeck, Molenweidtje 2, Bergen 
 
Aanvang: 19.30 uur  
 

PROGRAMMA  
 

19.30 uur aanvang, opening en welkom door mevrouw Rasch, Bergen 

19.35 uur Stand van zaken toeristisch actieplan 

De hoofddoelstelling van de regionale samenwerking op het gebied van toerisme  is om meer 
toeristen en recreanten naar Regio Alkmaar te halen en hier langer te laten verblijven zodat de 
bestedingen in de regio toenemen. De aantrekkelijkheid van de regio behouden en versterken is ook 
een belangrijke doelstelling. Om de activiteiten binnen de Regio Alkmaar samenhang te geven is in 
2015 de visie “Regio Alkmaar: Parel aan Zee“ vastgesteld. Deze toeristisch - recreatieve visie Regio 
Alkmaar 2025 is afgestemd op de Regionaal Economische Visie 2026. Voor de uitvoering van de visie 
wordt  elk jaar - in overleg met het toeristisch netwerk - een actieplan opgesteld. Op deze manier 
zorgen we er voor dat de actieplannen actueel blijven en dat ingespeeld kan worden op de 
ontwikkelingen in de sector en regio. Op de raadsinformatie avond wordt u bijgepraat over de stand 
van zaken van de uitvoering.  
 

20.15 uur Nieuwe overeenkomst voor ONHN 

De regio Noord-Holland Noord is economisch zeer kansrijk. Door regionaal samen te werken en de 
inzet van het Ontwikkelingsbedrijf wordt dit potentieel omgezet in handelen en resultaat.  
De samenwerkingsovereenkomst die hieraan ten grondslag ligt, loopt tot het einde van dit jaar. Hoe 
staat de regio ervoor en wat spreken we af voor de komende jaren? Welke rol heeft u als raadslid 
hierin? Wethouder F. Dellemijn en directeur van het Ontwikkelingsbedrijf T. Pennink lichten dit u toe 
tijdens de raadsinformatieavond op 1 februari aanstaande. 
  

 

20.45 uur Omgevingswet: Eerste concept van het regionale Omgevingsbeeld 

Regio Alkmaar werkt aan het Omgevingsbeeld voor de regio: dat moet een compact beeld worden dat 
de gemeenten verbindt, de regio positioneert èn dat kansen en uitdagingen voor de regio inzichtelijk 
maakt. Dat doen we als zeven gemeenten, samen met partners uit de regio: 25 januari heeft de eerste 
stakeholdersmeeting plaats gevonden.  
Het stedenbouwkundig bureau Urhahn neemt u mee in haar bevindingen tot nu toe. Het bureau 
schetst het proces en de relatie met de lokale Omgevingsvisie. 

 

 

Einde avond uiterlijk 22.00 uur  

 


