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Inleiding
De Langestraat wordt opnieuw ingericht.
Het herinrichtingsplan in het kort:
- De Langestraat krijgt nieuwe bestrating met nieuwe, gebakken klinkers.
- Er komen zes groepen van twee banken, verspreid over de hele straat.
- Er worden drie ondergrondse containers geplaatst voor afval van bewoners.
- De al aanwezige lantaarnpalen worden opnieuw gebruikt, net als de bestaande ronde zwarte
afvalbakken. De verwachting is dat de werkzaamheden najaar 2012/ voorjaar 2013 uitgevoerd kunnen
worden.
Om zicht te krijgen op de mening van zoveel mogelijk belanghebbenden over de verschillende
onderdelen van de herinrichting van de Langestraat is bewoners en (winkel)bedrijven in de
Langestraat en aanpalende straten gevraagd een korte enquête in te vullen.
De doelgroep van de enquête bestond uit (winkel)bedrijven en bewoners in de volgende straten:

Tabel 1
Van de 447 adressen, die benaderd zijn met het verzoek de enquête in te vullen, zijn 219 adressen
van winkels, 16 van horecabedrijven, 11 van kantoren en 201 van woningen.
Van deze 447 geadresseerden hebben 60 de enquête ingevuld. Dit betekent dat de respons 13% is,
wat laag is. Degenen die wel aan de enquête hebben meegedaan, geven een duidelijk oordeel over
de herinrichtingsplannen. Zij plaatsen echter ook een aantal bruikbare kanttekeningen, die de
ontwerpers kunnen gebruiken bij de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen.
De enquêteperiode vond plaats in de tweede helft van mei 2011.
Het onderzoek is uitgevoerd door team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Alkmaar
Een leesvoorbeeld voor het lezen van de tabellen staat bij Tabel 2.
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Bestrating
1. Wat is uw mening over de noodzaak van nieuwe bestrating in de Langestraat?

Tabel 2
Leesvoorbeeld bij Tabel 2: van alle 60 respondenten vindt 42% nieuwe bestrating in de Langestraat
noodzakelijk en vindt 55% dit niet noodzakelijk. Van de bewoners die aan de enquête hebben
meegedaan (23 personen) zijn deze twee percentages resp. 39% en 61% en bij de (winkel)bedrijven
(37) 43% resp. 51%.

Tabel 3

2. Wat vindt u van het herbestratingvoorstel?

Tabel 4
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Tabel 5

3. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Dit past een stuk beter bij de omgeving.
Toelichting van bewoners andere straat
 1. Huidige bestrating ligt er goed bij. Rustige uitstraling.// - 2. Ruimte tussen kleine klinkers kunnen
vervelende gevolgen hebben. Hakken kunnen blijven steken.
 De nieuwe inrichting past prima in straten die al een facelift hebben gehad. (Laat en Boterstraat
bijvoorbeeld). Een mooi ontwerp.
 De stenen geven wel een stads uiterlijk maar het is te druk. Houd dan de stijl aan van de Laat,
met de grijze strook. De zijkanten mogen wel minder breed.
 Het oude is erg donker, het nieuwe is erg druk.
 Ik vind het geen verbetering. Zie er het nut persoonlijk niet van in. Er kunnen betere dingen
gedaan worden van dat geld.
 Ik vind het noodzakelijk aangezien de huidige grijze stenen grauw en vervuild zijn. Ik vind de
herbestrating mooi, maar zou er de voorkeur aan geven niet een speciaal middenpad te maken,
maar één geheel.
 Ik vind het rommelig overkomen en een lelijke kleur.
 Kostenpost. Verbeter liever de winkelsituatie. Gezelliger maken zoals 10 jaar geleden. Nu is het
een saaie straat ook in de nieuwe stijl zonder enige uitstraling.
 Lelijk is misschien een groot woord. Persoonlijk vind ik het nieuwe straatbeeld erg druk en dus niet
mooi. De toekomstige Langestraat wordt ook algemener en daarom ook minder speciaal.
 Licht van kleur en klassiek
 Maar dan wel met oude waaltjes. De nieuwe zijn te eenvormig en te veel dezelfde kleur.
 Niet mooier! Niet noodzakelijk! Ondergrondse vuilcontainers = zeer goed! Alleen te weinig -> ver
lopen.
 Onzinnig om een enquête te houden als er al een beslissing is genomen. Gezellige verlichting is
wel noodzakelijk.
 Op de oude kinderhoofdjes is het nooit geen lopen geweest. Wat er nu ligt is niet mooi genoeg
voor zo`n A locatie. Het nieuwe vind ik mooi, voor de mooiste winkelstraat van Alkmaar.
 Te druk! Grijs is rustgevender in het toch al zeer drukke straatbeeld.
 Voor Alkmaars hoofdstraat heeft een totale bestrating zoals de Koorstraat geen uitstraling van een
mooie wandelstraat. Zeker niet als hij een paar jaar oud is. Misschien kunnen de oude zijkanten
opnieuw bestraat worden en het middenstuk schoongemaakt. Veel succes met de besluitvorming.
 Warmere uitstraling dan nu.
 Wordt hoog tijd, want de huidige situatie is al mooi verouderd p/m 1975. En al die verzakkingen
dan? Worden die in de toekomst bijgehouden??
Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Als de straten deze kleur krijgen maakt dat de straat smaller en kleiner. Een lichte steen zou
mooier zijn.
 Bestrating ligt nu schots en scheef daar waar er klinkers liggen.
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De huidige bestrating loopt niet meer egaal en is compleet uit de tijd.
De huidige situatie geeft een veel rustiger beeld. Toekomstig is druk en lelijk en bovendien
volstrekt onnodig en belachelijk.
De nieuwe bestrating is wel noodzakelijk als we meer publiek willen trekken. Het ziet er veel
warmer en gezelliger uit.
De rode baksteen qua uitstraling goedkoop en niet passend bij de bestrating van Grote Kerk
klinkers en Gewelfde Stenenbrug. t.o.v. steden als Haarlem en Hoorn armoedig. Deze hebben wel
grijze klinkers.
De straat wordt met de herbestrating kleiner en rommeliger.
De verzakkingen op de Langestraat zijn zodanig dat er wel iets gedaan moet worden, maar of het
voorstel van alleen gebakken klinkers nou mooier is of beter is, betwijfel ik. De huidige betegeling
is karakteristiek en zorgt voor een geleding van het publiek waarbij er een duidelijk beeld van de
straat is.
Ik vind de steensoort niet mooi.
Kunnen er in het middengebied geen grotere tegels (gebakken, zelfde kleur) geplaatst worden?
Groter verschil en verzakking met al dat vrachtverkeer `s morgens
Meer één geheel op de nieuwe manier.
Niet vernieuwend
Oude situatie -> tegels glad met vrieskou.

Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Authentiek en in overeenstemming met de rest van de stad.
 Bestrating erg druk en onrustig. G|Open gooien Langestraat niet gunstig voor winkeliers en
absoluut niet noodzakelijk.
 De grijze stenen tonen rustiger. De kinderkopjes meten eruit, want die zijn ongelijk en laten
mensen vallen.
 De huidige bestrating is goed vlak en geeft de Langestraat een lichte aanblik. Alles rood bestraten
geeft een donker effect. Zonde van het geld.
 De kleur van de bestaande bestrating is saai, de klinkers zijn ook veel mooier dan de betonnen
tegels die er nu liggen
 De straat ligt er prima bij. (Winkeliers) ik zit niet op een open straat te wachten in deze moeilijke
tijd als eigenaar van `Strak` aan de Houttil 58.
 De straat wordt iets warmer en luxer. Jammer dat er nog zoveel keten-winkels zitten. (drogisterijen
ed).
 Erg rommelig! Zit als winkelier ook niet te wachten op al deze onnodige werkzaamheden. Zorg er
eerst maar voor dat er consumenten naar de stad komen. En niet dat ze weg gejaagd worden
door werkzaamheden.
 Het wordt meer een geheel en een rustige uitstraling.
 Ik vind de kleur niet mooi. Daarnaast lopen grotere tegels beter en geeft dit ook minder
onderhoud.
 Ik zou graag hakkenvriendelijke bestrating zien. Veel klachten hoor ik over de spleten tussen de
stenen. Kan er geen cement gebruikt worden om de bestrating wat vaster aan te leggen. Wel
rekening houden met de nutsbedrijven. Dus goten en putten aanleggen. Dan ook niet na
oplevering weken later Liander ofzo weer alles open laten breken.
 Kleurstelling te overheersend! Doet afbreuk aan de mooie stad/panden.
 Niet bijzonder. Door het middengedeelte smaller te maken lokt het uit om te fietsen. Stenen gaan
eerder los door vrachtverkeer.
 Nieuwe bestrating maakt de aanblik niet spannender. Huidige situatie met meer regelmaat
bijwerken voldoet ook. Dus zonde van het geld en de daarbij komende overlast.
 Te rood. Vond oude bestrating meer ruimtelijk lijken
 Waarom???
 Wat mij verbaast! Jaren geleden was de bestrating met keitjes, hetgeen zoveel commentaar van
de dames gaf, dat de keien vervangen werden door betontegels. Het vervangen van de
betontegels lijkt mij dus onjuist.
 Zonde van alle geld. Dit geld kunnen we beter investeren om de Kanaalkade aan beide kanten te
openen. Dan maar 1,7 miljoen aan de provincie aftikken. Dan komt er ook weer 1 miljoen aan
parkeergeld per jaar erbij. Dit is beter voor alle winkeliers in de binnenstad. Bovendien rijden er nu
ook bussen op de gewone rijbaan, terwijl zij een eigen strook hebben.
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Banken
4. Wat vindt u van het plaatsen van zitbanken in de Langestraat?

Tabel 6

Tabel 7

5. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Er zijn genoeg plekken waar eten gehaald kan worden, maar er kan (bijna) nergens even gezeten
worden.
Toelichting van bewoners andere straat
 Dit geeft een gezelliger straatbeeld (ook als het wat stil op straat is). Daarnaast kan het een
verkeersremmende werking hebben bij laden en lossen -> veiliger voor voetgangers.
 Gezellig en nuttig
 Het is altijd erg druk in de winkelstraat. Het is dus mogelijk hinderlijk of gevaarlijk.
 Maar ook veel meer prullenbakken zoals in veel buitenlandse grote steden. Ook in zijstraten!
 Mits goed verankerd, en bijgehouden.
 Plek voor hangjongeren en uitgaanspubliek. De Laat is op een veilige afstand van Waagplein. De
Langestraat niet. Hier ga je `s avonds zeker last van krijgen. Levert ook geen toegevoegde
waarde voor het winkelend publiek.
 Veel hangjongeren zullen hier goed zitten. Dit is al op een aantal plekken in de stad het geval. Ik
denk dat het voor bewoners overlast zal opleveren na sluitingstijd.
 Voor de ZARA staan banken
 Weet niet of mensen echt gaan zitten in een drukke winkelstraat
 Wel gelegenheid voor ouderen/om even te rusten, slecht ter been zijnden. Maar nodigt uit voor
hangjongeren.
 Zorgt voor gezelligheid, praatjes onder mensen
Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Dit werkt nog meer hangjongeren in de hand.
 Er komen veel (oudere) dagjesmensen naar Alkmaar, dus kunnen dit wellicht waarderen en het
voegt wat toe.
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gezelligheid en rustmoment
Het nodigt uit om even uit te rusten voor winkelend publiek/mensen die slecht ter been zijn. Ook is
het prettig voor pauze-houdend personeel dat ze even buiten zouden kunnen zitten, want veel
winkelpanden zijn daar niet op ingericht.
i.v.m. hangjongeren
In Den Haag heb ik het gezien. Gezellig en mooi en zal bij ons in de Langestraat ook mooi staan.
Kans op hangjongeren
M.n. bij plaatsen waar consumptiegoederen verkocht worden bij Hema voor kiosk, bij patathoek
(kruising Payglop/Langestraat) bij Snackworld, begin v.d. Langestraat en Gewelfde Stenenbrug.
Mensen kunnen dan ook zonder een consumptie te moeten gebruiken even zitten en uitrusten.
Straalt veel meer gezelligheid uit en handig voor het winkelend publiek. Kunnen ze even uitrusten
en wat eten en drinken.
Vaak kunnen de partners van het winkelend publiek nergens zitten. Dus willen ze ook eerder weg.

Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Alleen maar ruis. Laten de mensen maar op een terras gaan zitten. Op een zitbank zitten alleen
hangjongeren.
 Brengt weer gezelligheid
 Een bankje geeft mensen de kans even lekker plaats te nemen, uit te rusten, te kijken, te wachten
op elkaar, met elkaar af te spreken
 Er zijn bijna geen eetgelegenheden in de Langestraat met drukte zullen banken alleen maar in de
weg staan.
 Geeft meer gezelligheid
 Gezellig en sociaal voor de ouderen en mensen slecht ter been.
 Hangjeugd
 Hangplek voor jongeren
 Mensen vinden het prettig om te kunnen zitten. En zo gaan ze niet ergens op de stoep zitten.
 Niet doen!! Dat wordt een hangplek voor jongeren.
 Prima voorstel. Missen we al jaren.
 Voor ouderen zal het niet meevallen de hele Langestraat in één keer te lopen. Fijn wanneer ze
even kunnen zitten.
 Zetten jullie daar wel vuilnisbakken neer?
 Zitbanken een goede plek voor hangjongeren
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Ondergrondse afvalcontainers

6. Bent u voor of tegen het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de Langestraat?

Tabel 8

Tabel 9

7. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 - Mits ruimte eromheen geen troep wordt.// - - Ik begrijp dat dit vervanging is van maandelijkse
ophaaldienst.
 Zeker een goed idee! Zo zal er ook een stuk minder overlast zijn van de meeuwen.
Toelichting van bewoners andere straat
 Afvalcontainers horen naar mijn mening niet in een winkelgebied. Op pleinen en niet-winkelstraten
is voldoende ruimte om containers te plaatsen i.p.v. midden in het winkelgebied. Alternatieven
kunnen zijn: Hofplein, hoek Marktstraat/Achterstraat en Boterstraat.
 Enkel de vervuiling in de straat en het vernielen van de bakken door de jeugd.
 Handig. Minder stank en meeuwen in de zomer.
 In de zomer stinkt het afval in huis. Dit wordt zo opgelost. Ook wordt het vuil dan niet meer
voortijdig op straat gegooid, waardoor de meeuwen er mee aan de haal gaan.
 Kunnen ze niet helemaal onder de grond?
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Minder troep op straat. Meeuwen pikken vuilniszakken nu regelmatig open wat een hoop rotzooi
geeft.
Minimaal 6/8, als ze maar voldoende geleegd worden.
Misschien minder last van meeuwen. Aan de andere kant kunnen de bewoners die hun vuil te
vroeg buiten zetten (zaterdagavond soms al) vaker bekeurd worden.
Nu moeten we `t vuilnis weer opsparen. Stank bij warmte.
Op zondagavond/maandagochtend en dinsdag na sluitingstijd is al het vuilnis op straat vies en
een doorn in het oog. Vraag: Komen deze ook voor andere delen van de binnenstad?
Tenzij ze niet te ver weg zijn en ik er te allen tijden mij afval in kwijt kan.
Vooral in de zomer gaat afval in huis snel stinken. Bovendien zal het de binnenstad op
maandagochtend goed doen. Allemaal beesten komen op de zakken af.
Wel van belang dat ze voldoende geleegd worden dat mensen er geen afval naast zetten.
Wij hebben een zeer kleine woning en wanneer wij vergeten het afval maandagochtend buiten te
zetten, staan de vuilniszakken de hele week in de woonkamer te stinken.

Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Buiten het feit dat deze te dicht bij onze ingang staat, vind ik het een lelijk gezicht voor het
straatbeeld. Als deze vol is zet men het vuil eromheen. Tevens zijn er altijd lieden die hier
materialen/vuil tegen aan zetten.
 Dit worden fietsenaanlegsteigers. Er zal veel troep naast de containers komen waardoor zwerfvuil
ontstaat. Dit heb ik uit ervaring in een andere plaats.
 Eindelijk
 Geen afval meer in zicht.
 Geen afvalresten meer in de straten. Veel hygiënischer en niet verstorend voor `t straatbeeld.
 Het is een nette oplossing de prullenbakken zijn vaak overvol (geen gezicht!!). Maar de
prullenbakken zien er gezelliger uit.
 Het zal optisch ruimtelijker worden, maar met het huidige systeem is er al weinig tot geen overlast
van afval en is er weinig over het afval te zeggen. Tenzij de vogels er aan hebben kunnen komen.
Ook met dit is de opruiming van altijd zeer vlot.
 Ik zou hierbij vooral kijken naar in het verleden behaalde resultaten in andere winkelstraten. Indien
goed gebruikt: top. Indien er niet goed mee om wordt gegaan: vreselijk.
 Minder zwerfvuil denk ik.
 Veel beter dan puilen de vuilnisbakken niet meer uit.
Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 De meeuwen zorgen voor zoveel overlast, ook voor de rode bedrijfsafvalzakken is de overlast
heel groot. Fiets maar eens door de straat als het vuil buiten staat. Enorme meeuwen zijn dan aan
het `werk`
 De straat zal er verzorgder uit blijven zien
 Geen afval meer op straat.
 Hebben nooit genoeg capaciteit. Kijk maar eens wat er dinsdagmiddag op straat staat.
 Hoort niet in een winkelstraat thuis en er worden fietsen tegenaan gezet. Jammer voor de
bewoners maar dat is het risico van in de stad wonen.
 Maar ook gewone afvalbakken meer plaatsen en eerder legen. Nu worden wij als winkelier
aangesproken op ons afval niet te vroeg neer te zetten i.v.m. de meeuwen. Moet de gemeente
ook eerder de gewone afvalbakken legen. Al deze rommel is een zeer smerig gezicht op straat.
 Mits regelmatig geleegd.
 Netjes
 Netjes. Geen rommel op straat.
 Op de Breedstraat, want daar is het toch al doods en kan je beter combineren met de Laat.
 Prima, scheelt afvalzakken op straat.
 Weet er niet genoeg over
 Zie boven

Van de winkelbedrijven in de Langestraat die aan de enquête hebben meegedaan zijn er 3 die
volgens de presentatietekening een ondergrondse container voor hun gevel krijgen. Eén van deze
bedrijven is vóór plaatsing, één is er tegen en één heeft er geen mening over.
Er is één bewoner in de Langestraat met een geplande container voor de deur en die aan de enquête
heeft meegedaan. Deze bewoner is vóór plaatsing.
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Lantaarnpalen
8. Wat vindt u van het handhaven van de bestaande lantaarnpalen in de nieuwe inrichting van
de Langestraat?

Tabel 10

Tabel 11
9. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Ze doen het nog prima en passen ook goed in het straatbeeld.
Toelichting van bewoners andere straat
 Deze zaken kunnen prima opnieuw worden gebruikt. In het kader van de algehele bezuinigingen
kan ik me keus goed voorstellen.
 Heeft een mooie oude uitstraling. Geven voldoende licht en schijnen niet naar binnen (de woning
in).
 Hierdoor blijft het historisch beeld van Alkmaar te midden van de moderne winkels behouden.
 Houd Alkmaar mooi.
 Is prima zo
 Niet nodig om andere lantaarnpalen te gebruiken. Dus OK.
 Niets mis mee
 Zag op de Koornlaan ook prachtige lantaarnpalen staan! Met koper.
 Ze horen bij de Langestraat
 Ze zien er goed uit en zijn functioneel.
 Zijn mooi en past bij de rest van de stad.
Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Bespaart weer kosten (recycling)
 Die zien er nog goed uit.
 Ik zou ze niet verplaatsen. Wat is de toegevoegde waarde?
 Karakteristieke, authentieke straatbeeld hoort bij Alkmaar.
 Mooi authentiek beeld. Past bij de stad.
 Sfeervol
 Staat mooi in het straatbeeld. Goed dat ze opnieuw gebruikt worden.
 Ze passen goed in de karakteristieke uitstraling van Alkmaar en zijn bovendien erg mooi.
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Ze passen goed in het straatbeeld

Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Deze lantaarnpalen verfraaien nog steeds het straatbeeld. Opletten met plaatsen bij straten i.v.m.
indraaien vrachtwagens.
 Het is goed zoals het is: Hergebruik scheelt geld.
 Mooie lampen moet je behouden. Daar mankeert nl. niets aan.
 Mooie lantaarnpalen hergebruik erg verstandig
 Niet echt nodig deze te vervangen
 Niks mis met de oude lantaarnpalen.
 Prachtige lantaarn. Dus prima.
 Prachtige lantaarnpalen dus goed om opnieuw te gebruiken.
 Waarom nieuwe bestrating?
 Zijn leuk genoeg
 Zijn prima, dus kosten besparen
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Afvalbakken
10. Wat vindt u van het handhaven van de bestaande ronde zwarte afvalbakken in de nieuwe
inrichting van de Langestraat?

Tabel 12

Tabel 13
11. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Het zou beter en netter zijn als er ook hiervoor ondergrondse bakken komen. Zijn kleiner en
hoeven minder vaak geleegd te worden.
Toelichting van bewoners andere straat
 Anders wellicht meer zwerfvuil
 Ik vind ze lelijk en de buitenzijde is altijd zo ontzettend vies. Ze zouden echt gereinigd moeten
worden. Van binnen en van buiten.
 Is prima zo
 Maar ook veel meer. Zie vraag 5
 Niets mis mee
 Noodzakelijk om de straat schoon te houden. Het uiterlijk van de vuilnisbakken vind ik oké.
 Ook goed om ze naast de zitbank te zetten.
 Vuilnisbakken zitten altijd vol. Dus vaker legen.
 Ze worden zelden of nooit geleegd. Dus iedere dag troep.
 Zelfde motivatie als vraag 9
Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Alleen te weinig, vooral op drukke dagen zijn deze bakken overvol en ligt er veel naast.
 Alleen zouden ze wel wat groter mogen. Ze zijn erg gauw vol en dan ligt het op de grond.
 Bespaart weer kosten (recycling)
 Is het mogelijk om een aantal grotere (ook ondergronds) of meerdere te plaatsen. Vaak overvol.
 Men hoeft niet ver te zoeken om afval kwijt te kunnen, enkel het gebruik van deze bakken als
fietsenstalling zou strenger gehandhaafd moeten worden.
 Netjes
 Prima bakken, in de buurt van de bankjes. prima
 Wel beter schoonhouden, legen en controle op fietsen handhaven.
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Zie vraag 8 en 9
Zien er netjes en gezellig uit.

Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Alleen kunnen deze misschien vaker geleegd worden.
 Alleen opknappen. Kan misschien wel graffiti-art op.
 Als er afvalcontainers komen, waarschijnlijk niet nodig.
 De opening van de bakken is te klein. Ze zijn gauw vol.
 Een paar erbij aub
 Het is goed om genoeg afvalbakken te hebben en hergebruik scheelt geld.
 Hopelijk maken mensen dan ook gebruik van deze bakken en worden ze regelmatig geleegd.
 Maar meer afvalbakken is een must.
 Niet te dicht bij de banken. Op vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen kunnen ze het vuil niet
aan. Ligt alles ernaast en puilen ze uit. Niet echt prettig om er dan vlak naast te zitten.
 Werkt goed
 zie hierboven
 Zijn niet praktisch en behoorlijk onhygiënisch. Is vast wel iets beters te vinden.
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Fietsenrekken
12. Wat vindt u van het niet plaatsen van fietsenrekken in de nieuwe inrichting van de
Langestraat?

Tabel 14

Tabel 15
13. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Misschien kunnen er wel meer in de zijstraten worden geplaatst. (Pastoorsteeg, v.d. Boschstraat).
Toelichting van bewoners andere straat
 Aan de andere kant zijn er ook bewoners. Zij kunnen hun fiets ook niet kwijt.
 Anders wordt `t een rommeltje, nodigt uit tot naast `t rek plaatsen.
 Een winkel moet in principe met een fiets aan de hand ook te bereiken zijn.
 Eens. De Langestraat is verboden voor fietsen.
 Fietsverbod dus geen rekken. Bewoners zetten de fietsen maar binnen of iets verder weg.
 Geef dan buiten de binnenstad voldoende gelegenheid om fietsen te plaatsen.
 Goed idee, maar meer fietsenrekken aan begin (kerk) of eind (Anne en Max) aan de straat. In
combi met uitgaanspubliek.
 Graag veel meer fietsenrekken op de Mient. Vooral de brug is een parkeerplaats en er staan dag
en nacht auto`s.
 i.v.m. fietsverbod
 Ik zie veel mensen met de fiets aan de hand lopen. Een fietsenrek kan geen kwaad, maar is geen
moeten natuurlijk.
 Nu staan de fietsen overal voor de winkels. Een paar centrale plekken zou wel handig zijn. Bijv. in
de Breedstraat.
 Verplicht stellen in ondergrondse (Kerkplein o.i.d.) plaatsen en direct controle politie, want dit is
toch een lachertje.
 Vind het wel handig, maar snap het wel.
 Voorkomt dat er fietswrakken blijven staan. Geeft teveel rommel in de drukke winkelstraat.
 Zorgt voor volte en overlast. Houd de straat ruim! Dus geen fietsen die in de weg staan.
Fietsenrekken buiten de Langestraat helpen mensen eraan herinneren om niet in de straat te
fietsen.
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Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Absoluut niet
 Anders wordt het een rommel. Wel meer rekken in zijstraatjes misschien.
 Er wordt niet gecontroleerd of de fietsen in de Langestraat. Hele ingang van de winkel staat in de
zomer vol fietsen. Geen gezicht voor het beeld v.d. winkelstraat. Ook niet met fietsenrekken.
 Goed idee. Dan worden de fietsen niet meer tegen de winkelpui gezet.
 Het is een obstakel voor het winkelend volk
 Het is een te drukke straat om ook nog fietsen te tolereren, een fietsenstalling wordt een
puinhoop.
 Is een lelijk gezicht, maar nu stallen de mensen hun fietsen ook overal neer tegen de
prullenbakken en voor de deur. Dat is irritant.
 Nu staan of liggen de fietsen overal.
 Op het Canadaplein is een prima gratis stalling aanwezig waar men gebruik van kan maken. Het
plaatsen van rekken nodigt des te meer uit om blik op straat te hebben en zal mensen er niet van
weerhouden om lopend de Langestraat af te gaan, maar eerder steppend/fietsend.
 Staat slordig
 Te rommelig. Allemaal fietsen tegen de voorgevels en etalages.
 Weg met de fietsen in de Langestraat. Dit bevordert `t niet fietsen in de straat.
Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Dat wordt weer fietsen tegen de gevels of lantaarnpalen.
 Dat zullen echter veel mensen nooit begrijpen
 De fietsen staan nu al overal tegenaan etalages, lantaarnpalen, afvalbakken, midden voor ingang
winkels.
 Die horen inderdaad niet thuis in een wandelgebied met mooie mogelijkheden in de Ridderstraat,
Canadaplein, bij V&D etc. Prima. Succes ermee.
 Er mag niet gefietst worden, dus zijn rekken ook niet nodig.
 Er mag niet gefietst worden. Fietsenrekken wekken alleen maar verwarring. Betere aanduiding
van fietsenstalling De Vest is wel noodzakelijk.
 Het is weliswaar geen fietsgebied, maar veel mensen nemen de fiets mee de stad in. Wij hebben
dagelijks veel fietsen tegen het hek en het kantoor staan. Goede fietsenrekken schelen ons
overlast en geeft een rustiger straatbeeld.
 Ik denk dat mensen toch hun fiets meenemen en hem willekeurig ergens neerzetten.
 In de directe omgeving is het dan wel noodzakelijk flink wat fietsenrekken bijv. V.d. Boschstraat,
Breedstraat.
 Maar dan meer fietsenrekken op de Laat plaatsen. Mensen moeten deze wel goed weg kunnen
zetten. Dan pas is dit een oplossing.
 Maar ook in overige straten hier meer op toezien
 Natuurlijk moeten er fietsenrekken komen. Wat onzinnig om te denken dat men z`n fiets buiten de
Langestraat plaatst. Plus dan komen er nog meer fietsen in de zijstraten! Geef mensen de
mogelijkheid.
 Vanwege fietsverbod, dan ook niet stimuleren.
 Wel plekken voor fietsen creëren buiten de Langestraat.
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Herinrichting Langstraat algemeen
14. Wat vindt u van het voornemen van de gemeente om de Langestraat op te knappen?

Tabel 16

Tabel 17

15. Hoe beoordeelt u alles afwegende het herinrichtingvoorstel voor de Langestraat in zijn
totaliteit?

Tabel 18
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Tabel 19
16. Kunt u uw antwoord toelichten?
Toelichting van bewoners Langestraat
 Er wordt aan iedereen gedacht
 Voor zover ik uit uw informatie kan opmaken betekent dit voorstel verfraaiing
Toelichting van bewoners andere straat
 Afvalbakken zeer positief! Bestrating vernieuwen is overbodig. Onzin.
 Alkmaarse binnenstad moet goed onderhouden worden. Zorgt voor een welkome uitstraling voor
toeristen en gasten.
 Dit zou een beslissing van de bewoners moeten zijn. Eerst een enquête houden en dan pas
beslissen.
 Een A locatie moet gewoon netjes, maar ook de winkeliers moeten daaraan meewerken. Al die
reclame toestanden moeten eigenlijk van de straat vind ik.
 Een mooi ontwerp wat er voor zorgt dat de straat weer jaren meekan.
 Het ziet er nu absoluut niet verkeerd uit. Noodzaak is er bij mij niet.
 Ik hoop dat het niet te veel tijd in beslag neemt i.v.m. overlast.
 Straat opknappen is goed en dient te gebeuren, maar niet eens met alle voorwaarden.
Afvalcontainers goed, fietsenrekken en banken niet.
 Vind de Langestraat al prima. Zou alleen wat meer groen willen zien.
 zie toelichting eerdere vragen
 zie vraag 1
Toelichting van (winkel)bedrijven Langestraat
 Beter investeren in bereikbaarheid
 De bestrating is het ergste. Als er een stukje opengemaakt is voor reparatie riool e.d. is het
herbestraten verschrikkelijk.
 Het is een goed voorstel alleen moet er wel rekening gehouden worden met verzakking vanwege
(zwaar) vrachtverkeer dat komt laden en lossen. daarnaast zou er ook rekening gehouden moeten
worden van de bereikbaarheid van winkelpanden en de overlast van het herbestraten zoveel
mogelijk in te dammen voor zowel bedrijven als winkelend publiek.
 Het ziet er allemaal goed uit. We zijn benieuwd.
 Is het nodig? Waarom?
 Niet tevreden over rode steen in de straat.
 Wordt het ook een leuke straat wanneer de winkels dicht zijn.
 Zie eerdere toelichting
Toelichting van (winkel)bedrijven andere straat
 Als het eenmaal klaar is is de gehele uitstraling veel mooier
 Een paar kleine aanpassingen volstaan. Banken plaatsen en alstublieft fietsenrekken plaatsen.
Mensen zetten de fiets echt niet in de fietsenkelder als ze nog meer boodschappen moeten doen
in de stad.
 Er moet meer gebeuren om de straat mooier, verzorgder en luxer te maken
 Herinrichten en opknappen is prima, maar kan qua budget beter verdeeld worden. Bestrating krijgt
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Ik zie er geen verbetering in. Zou dan liever zien dat er wat met de Laat gaat gebeuren.
Laten we eerst het resultaat afwachten
Opknappen prima, herbestraten onnodig.
Vind het niet echt noodzakelijk. Het probleem met de fietsen is groter en de sfeer verhogen.
(bloembakken etc.).
Volgens mij niet echt nodig
Zonde van het geld
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Aanvullende opmerkingen
17. Hebt u tot slot nog aanvullende opmerkingen n.a.v. het inrichtingsplan voor de
Langestraat?
Aanvullende opmerkingen van bewoners Langestraat
 Het autoverkeer, met name vrachtwagens met oplegger van enorme lengte, maakt dat het vaak
een rotzooi is in de Langestraat. Ook buiten de uren 7-11 en 17-19. Een strenger autobeleid lijkt
noodzakelijk.
 Het bankje dat voor Langestraat 7 staat, heb ik zelf betaald. Wat gaat hiermee gebeuren?
 Misschien een goed idee om eens te kijken naar de ongelijkheden voor het plaatsen van
ondergrondse afvalbakken.
Aanvullende opmerkingen van bewoners andere straat
 - Vuilniscontainers goed idee.// - - Niet te lang duren.// - - Nieuwe bestrating niet noodzakelijk
 Het mooiste is ondergrondse vuilcontainers. Ook voor de Koorstraat. Wij sparen het vuil van de
hele week in zakken en de meeuwen maken daar een bende van. Ook voor de Langestraat vind ik
dat er beter moet worden schoongemaakt na het weekeinde. Het is nu droog opruimen. Er moet
veel meer gereinigd worden.
 Ik stel deze uitgebreide voorlichting erg op prijs.
 Krijgen Mientbewoners nou ook toegang tot de containers? Onduidelijk.
 Meer groen
 Nieuwe verlichting voor straten tussen Laat en Langestraat bijv. Boterstraat/Huigbrouwerstraat.
Nieuwe verlichting met Kerst is mooi. Komt er ook verlichting (rode torentjes) voor de zomer?
 Over het algemeen ligt er veel te veel zwerfvuil. Er wordt wel geveegd, maar niet grondig. Vaak
nadat de veegwagen is geweest ligt er nog veel vuil. Meer vegers en de hele dag.
 Wat ons betreft mag er ook wel wat meer groen in de straat.
 zie vraag 1
Aanvullende opmerkingen van (winkel)bedrijven Langestraat
 Als het herinrichtingsplan doorgaat 1 ondergrondse afvalcontainer aan het begin van de
Langestraat na het stadhuis ter hoogte van de hoogstraat aan de kant van de Nachtegaal.
 Belangrijke vraag wanneer: hoe lang gaat het duren ook i.c.m. extra acties.
 De tijd het najaar vinden wij slecht gekozen. Dit is immers de drukste tijd van het jaar. De maand
januari lijkt ons beter om te beginnen, omdat het dan aanzienlijk rustiger is.
 Dit kost de ondernemers weer heel veel omzet. P.s. Is de viering van Alkmaars Ontzet op
zaterdag 8 oktober om te zetten naar zondag 9 oktober, zoals in Leiden gebeurd is?
 Heb alles (als manager) neergelegd bij 5 collega`s (ook inwoners) en die denken er hetzelfde
over. Objectieve benadering.
 Kunt u de werkzaamheden plannen in de maand januari of november, dus de rustige maanden?
Niet in de hotweeks dus de drukke omzetweken! Of samenvallend met andere werkzaamheden in
de stad.
 Zie 16. Gelieve niet in de maand december.
 Zie punt 16 is er overleg geweest met instanties als PWN, kabelmaatschappijen e.d. dat niet
binnen afzienbare tijd van oplevering de straat weer opengebroken moet worden voor onderhoud
etc.
Aanvullende opmerkingen van (winkel)bedrijven andere straat
 Als er toch wordt gewerkt aan de Langestraat zal het geweldig zijn dat de Schoutenstraat gelijk
wordt meegenomen......Deze straat is ook hard aan vernieuwing toe.
 De gewelfde Stenenbrug opnieuw bestraten met stroeve stenen. Dat is echt heel belangrijk.
 Heb liever dat budget besteed wordt aan de bereikbaarheid van centrum Alkmaar. Alkmaar stond
landelijk altijd in de top 5 van meest bezochte stad. Na 2 jaar verkeersdrama is de stad
onbereikbaar geworden en komen we niet eens meer voor op de lijst. Treurig.
 Ik mis bij de herinrichting het groen. Een paar mooie slankblijvende groene bomen zouden
welkom zijn. Kijk naar de Laat. = prachtig.
 Ik vind het al met al een beetje zonde van het geld. Bovendien zal de omzet van de winkeliers
hieronder zeker lijden en dat vind ik voor dit plan erg zonde.
 Ook de zijstraatjes erbij betrekken.
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Waarom Deze brochure en enquête? Overdreven als iedereen tegen is, gaat het toch door. Te
duur (bezuinigingen).

Kenmerken van de respondenten
18. Bent u bewoner of heeft u een winkel- of horecabedrijf?

Tabel 20
19. Wat is het adres van uw bedrijf/woning?

Tabel 21

Tabel 22
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20. Hebt u de informatiebijeenkomst op 25 mei over de herinrichting van de Langestraat
bezocht of gaat u die bezoeken?

Tabel 23

Tabel 24
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