Alkmaar, maart 2021

Wij beseffen dat dit ook het momentum is om van ons te laten horen tijdens dit interne proces van de projectgroep richting college van
B&W. De kansen die er nu ons inziens liggen komen in de toekomst niet meer terug. Dat zou jammer zijn voor de vitaliteit en
duurzaamheid van de stad en omstreken.
Kortom, wij pleiten voor het behoud van het Sportpaleis Alkmaar met de unieke wielerbaan en een aantrekkelijk buitenterrein als
visitekaartje zoals in het scenario renovatie is opgenomen. Door samen te werken en te verbinden laten we onze gezamenlijke ambitie
zien: Alkmaar Wielerstad.
De concentratie van activiteiten rondom de fiets leidt tot een unieke ambiance wat bijdraagt aan het maatschappelijke imago
van de stad en tegelijkertijd de wielersport naar een hoger niveau stuwt.
Bijgevoegd ons statement, tevens een schematische, korte weergave van onze insteek:
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Statement toekomst Sportpaleis Alkmaar
Namens de groep betrokken wielerverenigingen, en in de toekomst andere stakeholders willen wij ons graag uitspreken over de richting van de
wielersport in de toekomst en het Sportpaleis Alkmaar. Het lijkt positief voor de wielersport dat de werkgroep aan de slag is gegaan met deze
bestuursopdracht en de uitwerkingen zien er helder uit. Het is goed om te zien dat Alkmaar bezig is met de toekomst van de wielersport in de stad en
omgeving. De concentratie van activiteiten rondom de fiets leidt tot een unieke ambiance wat bijdraagt aan het maatschappelijke imago van de stad
en tegelijkertijd de wielersport tot een hoger niveau stuwt.
Wij willen ons graag committeren aan de plannen waarmee mooie stappen worden gezet en de wielersport mee vooruit kan. Het is en blijft de
doelstelling zoveel mogelijk Alkmaarders en inwoners uit de wijde omgeving te inspireren te gaan fietsen en bewegen. Dit geldt zowel voor de fiets als
vervoermiddel als de fiets als sportief middel. Om de plannen tot een succes te maken willen wij intensief samenwerken. Het is de intentie
gezamenlijk activiteiten te organiseren en programma’s op te stellen in en rondom het Sportpaleis Alkmaar met een unieke wielerbaan.
Vanuit de wielersport staan drie pijlers centraal voor de toekomst van het Sportpaleis. Ten eerste de sportstimulering in de regio. Het Sportpaleis dient
als belangrijke locatie voor jong en oud om in aanraking te komen met het fietsen. Het zou een grote aderlating zijn voor de toekomstige jeugd en
baanwielrenners mocht de wielerbaan verdwijnen. Ten tweede is het voor de talentontwikkeling in de wijde omgeving ook van groot belang dat de
wielerbaan blijft bestaan. Ten derde kunnen hiermee evenementen voor de sportstad Alkmaar worden behouden. Het is uniek een wielerbaan tot de
beschikking te hebben waar naast het recreatieve baanwielrennen ook voor nationale en Europese wedstrijden gebruik van gemaakt kan worden. Dit
kan gedaan worden met behulp van sponsoring en ook bijdragen aan de exploitatie van de baan.
Het behoud van de wielerbaan draagt bij aan de duurzame en vitale uitstraling van Alkmaar. Daarnaast kan het Sportpaleis met vernieuwd elan en
een gezamenlijke aanpak van de wielersportverenigingen weer floreren. Met deze draagkracht kan op verschillende terreinen worden samengewerkt.
De wielersport slaat graag de handen ineen om in Alkmaar en omgeving verder te kijken naar kansen, zowel in als rond het Sportpaleis. Met een
grotere hoeveelheid vrijwilligers kan ook de impact voor de stad worden vergroot. Met gezamenlijke inzet kan ook aan de grote behoefte van de jeugd
worden voldaan. Met de realisatie van een Bikepark met pumptrack-secties aan de buitenkant kan ook meer jeugd worden betrokken bij het
baanfietsen binnen en in de toekomst mogelijk ook met een wegparcours.
Kortom, wij pleiten voor het behoud van het Sportpaleis Alkmaar met de unieke wielerbaan en een aantrekkelijk buitenterrein als visitekaartje zoals in
het scenario is opgenomen. Daarbij staan wat betreft de wielersport sportstimulering, talentontwikkeling en het behoud van evenementen voor de
stad centraal. Het baanwielrennen is een unieke discipline die niet overal beoefend kan worden. Door gezamenlijk op te trekken blijven we inspireren
en een vitale en duurzame stad ondersteunen en word voldaan aan de behoefte van meerdere en grotere doelgroepen waarmee de draagkracht en
continuïteit wordt vergroot.

Op de volgende pagina’s, de in zeer kort tijdsbestek verkregen, ondertekenaars van ons statement:

Fietsorganisaties:

Naam:

Plaats:

NTFU Wielerbond

Eric Kuijt

Veenendaal

Bike Guide

Wouter van Evelingen

Middelie

GP Cyclinglab

Mark Rasch

Egmond

MTB-Noordwest

Cees Piet

Alkmaar

MTB Challenge

André Deunhouwer (MTB Youtuber)

Rotterdam

Nederlands Instituut Mountainbike Gidsen

Mathijs Honig

Schoorl

Noord-Holland’s Finest

Erik van der Wel

Wijk aan Zee

Stichting Dunebikers

Mark Rasch

Egmond

Le Champion

Ron van der Jagt (zie verklaring)

Alkmaar

Bike Sport

Martin Hanemaaijer

Heiloo

Biketeam BNWL

Pascal Donker

Zaandam eo

Aaf en Eef on Wheels

Afra de Boer

Heerhugowaard

Heavy Feet MTB clinics

Rene van de Logt

Schoorl / Hoorn

In Balans

Rob Baars

Alkmaar

MTB-Schoorl

James Hobs

Schoorl

MTB-de Zeeleeuw

Pim de Waard

Egmond

Regionaal Trainings Centrum (RTC)

Herman Schenk

Alkmaar

Sporttechnisch Districtcoördinator (STDC)

Bea Den Bakker

Alkmaar

Trainingsorganisaties:

Onderhoudsorganisaties:

Naam:

Plaats:

MTB-Geestemerambacht

Christiaan Alberda

Langedijk

MTB-de Goorn

Jan Bosman

De Goorn

MTB-Park van Luna

Frank Schulte

Heerhugowaard

MTB-Spaarnwoude

Wouter van Woensel

Velsen

Twiske Mountainbike Routes

Marc Kooijman

Twiske

Dunebikers Zandvoort

Kees Reinders

Zandvoort

Ronde van Warmenhuizen

Klaas Westra

Warmenhuizen

Ronde van Oudorp

Joeri Stoop

Alkmaar

Ronde van Sint Pancras

Daan Valkering

Sint Pancras

FCC de Boscrossers

Marc Haasnoot

Heiloo

WV Alcmaria Victrix

Peter van Hoof

Alkmaar

WV Noord-Holland

Raymond Rol / Paul Tabak

Alkmaar

WV West-Frisia

Tino Haakman

Hoorn

Toerclub Alcmaria Victrix

Robbert Makkus

Alkmaar

WV De Kust

Bram Imming

Egmond

WS Texel

Roel Buijs

Texel

Niet alle WV-en hebben kunnen reageren i.v.m.

tijdsdruk / vergaderschema / bereikbaarheid

Wielerrondes Regio NH:

Wielerverenigingen:

Fietswinkels / fabrikant:

Naam:

Plaats:

11 Ants bikes

Roy Stroomer

Schoorl

Beukers Bike Centre

Marcel Beukers

Petten

Bike Action

Martin Hanemaaijer

Alkmaar

Busker Fietsen

Jaap Pole

Bergen

Ditec2wielers

Bram Rood

Noord-Scharwoude

Fietsenwinkel Schoorl

Floor Krul

Schoorl

Kaandorp Fietsen

John Kaandorp

Alkmaar

Kolkman Zijdewind

Ambro van Straten

Zijdewind

Kooij Tweewielers

Jurgen Kooij

Breezand

Tweewielercentrum de Hoef

Theo Evers

Alkmaar

Wheel-tec

Marc Meulmeeester

Alkmaar

Theo Schilder

Emiel Schilder

Alkmaar

Imming Bikes

Bram Imming

Egmond

Baan-coaches:

Naam:

Functie:

Nationale selectie

Hugo Haak

Bondscoach Baan Sprint

Nationale selectie

Adriaan Helmantel

Bondscoach Baan Duur

Nationale selectie

Fulco van Gulik

Coach Baan Duur/Sprint

Nationale selectie

Tim Veldt

Coach Baan Duur/Sprint

Top- en Wedstrijdsport:

Naam:

Functie:

KNWU

Thorwald Venenberg

Directeur Top- en wedstrijdsport

KNWU

Henk van Beusekom

Coordinator Team Wedstrijdsport

District NH KNWU

Jack Borsjes

Voorzitter

Team Jumbo Visma

Jaap van Hulten

Head of Team Jumbo-Visma Academy - Community

Team Jumbo Visma

Richard Plugge

General Manager of Team Jumbo-Visma

Topsporters (voormalig):

Naam:

Palmares:

Weg, gravel

Laurens ten Dam

Meervoudig deelnemer aan Giro, Vuelta en Tour de France

Weg, Baan, Veld en MTB

Marianne Vos

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereld en Olympisch kampioen

Weg, baan en gravel

Niki Terpstra

Meervoudig Nederlands Kampioen op baan en weg aan Giro, Vuelta en Tour de France

Baanselectie, weg

Kirsten Wild

Meervoudig Nederlands, Europees, WK Achtervolging, Omnium, puntenkoers, Scratch

Baanselectie

Reinier Honig

Meervoudig Nederlands Kampioen Stayeren / Derny

Baanselectie

Piet de Wit

Meervoudig Nederlands Kampioen Stayeren

Baanselectie

Yoerii van Havik

Meervoudig Nederlands Kampioen Ploegkoers, Puntenkoers, Derny, Scratch

Baanselectie

Jan Willem van Schip

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereldkampioen Punten- en Ploegkoers, Omnium

Baanselectie

Amy Pieters

Meervoudig Nederlands Kampioen Koppelkoers, Ploegenachtervolging

Baanselectie

Roy Pieters

Meervoudig Nederlands Kampioen Scratch, Ploegkoers

Baanselectie

Roy van den Berg

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereldkampioen Teamsprint/Keirin

Baanselectie

Harrie Lavreysen

Meervoudig Europees en Wereldkampioen (team)Sprint

Top- en Wedstrijdsport (vervolg):

Naam:

Palmares:

Baanselectie

Jeffrey Hoogland

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereldkampioen (team)Sprint

Baanselectie

Matthijs Büchli

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereldkampioen (team)Sprint

Baanselectie

Theo Bos

Meervoudig Nederlands, Europees, Wereldkampioen (team)Sprint

Tot slot hechten wij er aan te melden dat wij verheugd zijn dat de projectgroep en gemeente serieus onderzoek hebben gedaan naar de
mogelijkheden van het Sportpaleis en de Wielerbaan.
Zonder de exacte cijfers te kennen die bij de 3 opties (beeldboeken) behoren denken wij te kunnen inschatten dat renovatie de meest verantwoorde
keuze is die op draagkracht kan rekenen. Thorwald Veneberg zal tijdens zijn afspraak op 25 maart a.s. met wethouder Dijkman verder blijk van deze
draagkracht geven.

Door gezamenlijk op te trekken blijven we inspireren en een vitale en duurzame stad ondersteunen, willen we ons blijvend inzetten voor
renovatie van het Sportpaleis welk een uniek onderdeel kan en moet zijn van de verdere ontwikkelingen aan de Westrand.

Namens de initiatiefnemers,

Paul Tabak

Thorwald Veneberg

Cees Piet

Peter van Hoof

Verklaring Le Champion:
Beste Cees,
Dank voor je bericht en oproep over het Sportpaleis Alkmaar van afgelopen week.
Als sportorganisatie met een thuisbasis in Alkmaar hebben we gezien dat er al lange tijd gesproken wordt over de toekomst van het Sportpaleis.
Wij volgen dat van enige afstand, aangezien wij geen direct belanghebbende zijn. Wij hebben geen positie in dit verband en spelen ook geen rol in de discussie
hierover.
Het ligt dan ook niet op onze weg om ons achter een statement te scharen waarvan we de achtergrond, de inhoud en de bedoeling niet precies kennen.
Daarbij speelt een rol dat de gemeente Alkmaar, het gemeentebestuur, Alkmaar Sport en Alkmaar Marketing zeer gewaardeerde partners zijn voor Le Champion.
Tegelijkertijd hebben wij als sportorganisatie en -vereniging met 20.000 fietsers, hardlopers en wandelaars natuurlijk veel sympathie voor de thema’s die jullie
adresseren.
Met jullie staan wij natuurlijk voor het belang van sport en beweging voor jong en oud. Daarvoor zijn hoogwaardige locaties en faciliteiten onmisbaar.
Het is onze maatschappelijke missie om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Zeker nu is dat cruciaal voor de vitaliteit van mensen en voor een
gezonde samenleving.
De gemeente Alkmaar heeft de ambitie om mensen te laten bewegen, om sportstad te zijn en om zich te ontwikkelen en te manifesteren als een echte fietsstad.
Het gemeentelijke idee en doel van Alkmaar als prominente fietsstad – voor jong en oud, voor topsport en breedtesport – juichen wij van harte toe.
Onder andere met onze bestaande en toekomstige evenementen werken wij graag mee aan die ambities.
Laten we ons verbinden op dergelijke gezamenlijke ambities en van daaruit kijken naar wat er nodig is.
Kortom: laten we het gesprek aangaan, alle partijen verbinden en met elkaar samenwerken. Wij doen daar desgewenst graag aan mee.
Voel je vrij om dit bericht (integraal) toe te voegen aan de reacties en steunbetuigingen die jullie krijgen.
Met vriendelijke groet,
Ron van der Jagt
Algemeen directeur

