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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het Europees kampioenschap wielrennen wordt deze zomer in Alkmaar gehouden. Gemeente
Alkmaar organiseert het evenement. Het College heeft besloten partner te worden van de
organisatie. Heerhugowaard wordt daartoe opgenomen in het parcours.
Inleiding
Op 16 april is besloten de intentieverklaring af te geven voor deelname aan het EK Wielrennen
2019 aan organisator gemeente Alkmaar. Deze verklaring was onder voorbehoud van financiële
dekking en onder voorwaarde dat de route door Heerhugowaard zou gaan (BW19-0215).
Inmiddels is de route, die op 11 augustus óók door Heerhugowaard gaat, goedgekeurd door de
Europese fietsunie (EUC). In de bijlage vind u de routekaart met het Heerhugowaards deel van
het parcours.
Bovendien is binnen de lopende begroting dekking gevonden voor de bijdrage aan deelname EK
Wielrennen 2019. Het EK Wielrennen ziet het college als kans om de naamsbekendheid van
Heerhugowaard nationaal en internationaal te vergroten. Het bedrag ad € 45.000 zal om deze
reden ten laste worden gebracht aan de programmabegroting economie.
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Kernboodschap
Met de intentie van het College om partner te worden van de organisator van het Europees
kampioenschap geeft zij ook een positief signaal af aan de gemeente Alkmaar als
samenwerkingspartner. Heerhugowaard krijgt een status als bijzondere partner waar, in overleg
met Alkmaar, invulling aan wordt gegeven. Doordat een deel van het parcours op het
grondgebied van Heerhugowaard ligt, krijgt Heerhugowaard meer naamsbekendheid op het
gebied van recreatie, toerisme, sport en economie. Ook worden er zo’n 200.000 tot 300.000
bezoekers verwacht. Nog afgezien van het te verspreiden beeldmateriaal van onder meer de
NOS.
Het Europees kampioenschap wielrennen is een kans voor de gemeente om samen met de
inwoners, bedrijven en ondernemers tot een gezamenlijk netwerkevent te maken met allerlei
nevenactiviteiten (side-events).
Consequenties
Partnerschap betekent dat er van de gemeente Heerhugowaard een financiële bijdrage wordt
verwacht. De kosten van deelname zijn € 45.000. Voor het organiseren van het kampioenschap
stelt Alkmaar € 950.000 beschikbaar. Het College stelt een financiële bijdrage van € 45.000
beschikbaar. Dit bedrag wordt gedekt binnen de programmabegroting 3 economie. Naar
verwachting vindt er geen overschrijding plaats op dit programmaniveau. De kosten van de sideevents worden gedragen door sponsoren en partners van de gemeente Heerhugowaard.
Communicatie
U wordt als Raad door middel van deze informatiebrief geïnformeerd.
Bijlagen
Bij19-431 – routekaart deel Heerhugowaard
Hoogachtend,
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A.S. Meijer

A.B. Blase

