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Koninginnedag Alkmaar:
één groot Oranjefeest
Het centrum van Alkmaar is tijdens Koninginnedag één groot Oranjefeest
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat voor jong en oud. Met feesten op verschillende locaties, kinderkermis en de vrijmarkt. De vrijmarkt is de avond
vóór Koninginnedag al in volle gang. Tienduizenden bezoekers komen deze
dag naar onze stad!
De gemeente Alkmaar, politie, Horeca Alkmaar en evenementenorganisatoren
hebben de handen ineen geslagen om er vooral een leuk maar ook een veilig
feest van te maken. Koninginnedag is een feestdag waar veel gebeurt in de stad,
maar waar ook de nodige (veiligheids)maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. We vragen daarom de bezoekers, bewoners en ondernemers begrip voor een
aantal regels.

Vrijmarkt
De vrijmarkt op Koninginnedag is een echt volksfeest. Er is in de Alkmaarse
binnenstad plek voor iedereen. Het is heel gezellig, maar ook erg druk. Haal
je schuur of zolder leeg en zorg voor een mooi plekje om speelgoed, boeken,
kleding en huisraad te verkopen. Heb je niets te verkopen? Dan kun je voor
een prikkie de leukste tweedehands spulletjes op de kop tikken. Een kijkje
nemen is absoluut de moeite waard!

Vanaf wanneer?

Zondag 29 april vanaf 18.00 uur kun je al je plek in het vrijmarktgebied innemen.
Doe je dat eerder, dan kan dat leiden tot het in beslag nemen van de spullen. Verkopen mag tot maandag 30 april 17.00 uur. Het is niet toegestaan plaatsen te markeren door middel van bijvoorbeeld lint, tape of verf. Doe je dit wel, dan draai je
op voor de kosten voor het verwijderen van de markering. Kruisingen vrijhouden,
omdat in geval van nood doorgang voor de hulpverleners mogelijk moet blijven.
Ingangen en nooduitgangen ook vrijhouden. Dit geldt voor woningen maar ook
voor de winkels en horecagelegenheden die op 29 en 30 april open zijn.

Wat mag ik verkopen?

Bijna alles. Maar beroepshandel, zoals de verkoop van restpartijen, blikjes frisdrank, zakjes chips, chocoladerepen en dergelijke is niet toegestaan. Dus ook niet
op de stoep voor de eigen winkel.
Dit geldt ook voor stichtingen en charitatieve instellingen. Het verkopen van
voertuigen, caravans, aanhangwagens en tenten mag ook niet en ook het te koop
aanbieden van (huis)dieren is ten strengste verboden. En op last van de Voedselen Warenautoriteit is het ook verboden zelfbereide etenswaren te verkopen.

Geen alcohol!

Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken te verkopen

(dus ook geen bier). Verkopen mag alleen als je daar een vergunning voor hebt.
Controle hierop is extra streng. Verkoop je wel alcoholische dranken, dan wordt dit
in beslag genomen en loop je het risico op een boete!

Beroepshandel

Er is binnen het vrijmarktgebied plek voor maximaal vijftien verkoopwagens van
snacks, ijs en dergelijke. Alleen deze beroepshandel is toegestaan. De standplaatsen zijn te herkennen aan de oranje belijning met nummering.

Terrassen horeca

Als een terras door een horecaondernemer is afgezet met bijvoorbeeld rood/wit
lint is deze ruimte niet beschikbaar als vrijmarktgebied.

Kindervrijmarkt

Kinderen tot 14 jaar die een extra zakcentje willen verdienen, kunnen hun spulletjes verkopen in het park (Clarissenbolwerk) tussen Ritsevoort, Bergerbrug en het
Canadaplein.

Spullen niet verkocht? Laat je plek schoon achter!

Laat de niet verkochte spullen niet achter op straat. Neem deze weer mee naar
huis of gooi ze in de daarvoor bestemde containers die op diverse plaatsen in de
binnenstad zijn geplaatst. Zorg dat de straat vanaf 17.00 uur schoon is zodat de
afdeling Stadswerk kan starten met schoonmaken van de straten.

Feesten
Leuke feesten met heerlijke beats. Een kinderkermis voor de allerkleinsten.
Er is tijdens Koninginnedag van alles te beleven op verschillende plekken in
de Alkmaarse binnenstad.
En .. alle feesten zijn GRATIS!

Feesten Koninginnenacht Alkmaar 29 april:
Waagplein: DJ Sweet Le Freak & Friends

Feest op het Waagplein van 16.00 uur tot 23.30 uur met DJ Sweet Le Freak. Hier hoor
je stampende house, hollandse meezingers en alles wat daar tussen zit. Ook zijn
vrienden Brad Tipp, Frenkay Fresh & Dillon Leroux nemen plaats achter de draaitafel.

Platte Stenenbrug: live band

Op de Platte Stenenbrug vanaf 16.00 tot 22.00 uur een live band. Feest gegarandeerd!

Het Gulden Vlies: Ritsevoort-Lindegracht

Op het buitenpodium van Het Gulden Vlies, speelt van 19.30 tot 23.00 uur de
Alkmaarse band Hard to Handle. Zij brengen covers ten gehore die hoog in de
top 2000 staan genoteerd! Binnen een optreden van 22.00 tot 02.00 uur van de
veelzijdige zangers Johan Bouquet en Marcel Wessel. Het repertoire bestaat uit easylistening, swing, popsongs, ‘sixties’, Zuid-Amerikaans, rock & roll, danceclassics,
goud van oud, soul, motown, evergreens, tophits en gezellige Nederlandstalige.
En DJ Peter speelt in op de sfeer van het moment.

Feesten Koninginnedag Alkmaar 30 april:
Waagplein: DJ Sweet Le Freak & Friends

Feest op het Waagplein van 12.00 uur tot 20.00 uur met DJ Sweet Le Freak. Hier
hoor je stampende house, hollandse meezingers en alles wat daar tussen zit. Ook
zijn vrienden Brad Tipp, Frenkay Fresh & Dillon Leroux nemen plaats achter de
draaitafel.

Platte Stenenbrug: DJ Maarten

Op de Platte Stenenbrug van 14.00 uur tot 20.00 uur DJ Maarten. Feest gegarandeerd!

Het Gulden Vlies: Ritsevoort-Lindegracht

Op 30 april speelt de Alkmaarse band Hard to Handle van 15.00 tot 20.00 uur op
het buiten podium. Zij brengen covers ten gehore die hoog in de top 2000 staan
genoteerd! Binnen is DJ Peter van 16.00 tot 23.30 uur te vinden en speelt in op de
sfeer van het moment. Op en top feest!

Gramdioos feest Paardenmarkt

Vorig jaar in de Breedstraat en op het Indian Summer Festival en dit jaar op de Paardenmarkt: het Gramdioos-feest! Lekker los gaan op techno, minimal en techhouse.
Diegenen die van dansen houden zitten hier goed! Van 13.00 uur tot 20.00 uur.

VICTORIE OPEN AIR! Breedstraat

Koninginnedag wordt hier weer groots gevierd met te gekke live bands en acts op
een zonnig buitenpodium. Lekker helemaal los gaan op De Kraaien, partyhiphoppers uit Den Haag met hun prachtige kraaienmaskers. En Cirque Valentin die met
invloeden van de Muppets, Michael Jackson en The Roots het zweet van de muren
in de Breedstraat doen druipen. Verder lekker rocken met de lokale helden van
Wet T-Shirt Contest, Karma’s Lab en Black Oysters. Hier is het feest van 13.00 uur
tot 20.00 uur.

Dijk

Ook op het nieuwe Dijkplein bij de Karpertongarage is het feest op 30 april.
DJ’s B@rt, J-Proof en Frenky Frizzante zetten de boel tussen 14.00 uur en 20.00 uur
op z’n kop met verschillende soorten house.

Kinderkermis

Ga met de kinderen naar de gezellige kermis. Dan kan dat op zondag 29 april van
14.00 tot 22.00 uur en maandag 30 april van 09.00 tot 17.00 uur op het Kerkplein.

Spelregels
Koninginnedag is een feest waarbij enige mate van overlast niet is uit te
sluiten. De gemeente Alkmaar, politie, Horeca Alkmaar en evenementenorganisatoren hebben maatregelen en voorzieningen getroffen om de hinder
zo veel mogelijk te beperken. We vragen bezoekers, bewoners en ondernemers begrip te hebben voor een aantal regels om er met elkaar een leuk
feest van te maken.

Geen eigen drank, glas, plastic en blik!

Bezoekers mogen geen eigen drank, glas, plastic of blik meenemen naar de
feesten in de binnenstad. Dit kan namelijk leiden tot overlast of geweld. Tijdens
Koninginnedag is hier een extra strenge controle op. Heb je wel eigen drank mee,
dan wordt dit in beslag genomen en loop je het risico op een boete. Via de horeca
op de feestterreinen is drank verkrijgbaar. In verband met de veiligheid schenkt
de horeca op Koninginnenacht en –dag niets in glas: alleen in plastic! De horeca
schenkt geen alcoholische drank aan gasten als zij duidelijk te veel op hebben en
ook niet aan kinderen onder de 16 jaar.

Openingstijden horeca

Voor de horeca gelden aangepaste openingstijden. Tijdens de Koninginnennacht
op 29 april is de horeca tot 03.00 uur open en op 30 april van 12.00 tot 24.00 uur.

Koninginnedag op het water

Koninginnedag vieren op een bootje kan heel gezellig zijn. In verband met
overlast en veiligheid is tijdens Koninginnedag een aantal grachten gelegen aan
de feestterreinen voor bootjes afgesloten. De Voordam is afgesloten in verband
met een groot podium op het water waardoor er geen plaats is voor bootjes en
doorvaart niet mogelijk is. Varen en afmeren in het afgesloten water is niet toegestaan. Ook hierop wordt streng gecontroleerd.

Extra toiletunits

Wildplassen in Alkmaar is verboden. Het is een grote ergernis van velen, de stank
irriteert en de urine tast ook muren van gebouwen aan. Om wildplassen tegen te
gaan zijn er door de hele binnenstad extra veel toiletunits geplaatst. Maak daarvan gebruik! Wildplassers lopen een groot risico op een boete van € 120,-.

EHBO-posten

Op de verschillende feestterreinen in de binnenstad zijn EHBO-posten te vinden.
De EHBO-post voor de vrijmarkt is aanwezig op het Kerkplein op zondagavond 29
april van 18.00 uur tot 24.00 uur en op maandag 30 april van 08.00 uur tot 17.00
uur. Dit is ook de opvangplek voor kinderen die hun ouders kwijt zijn.

Geluidsoverlast / versterkte muziek

Op de feestterreinen is tijdens Koninginnedag een geluidsbelasting van 85 dB(A)
toegestaan. Dat is 5 dB(A) meer dan normaal is toegestaan. Er is een strenge controle op het overschrijden hiervan.

Winkels

De meeste winkels in Alkmaar zijn op Koninginnedag gesloten.

Parkeren en Vervoer
Afsluitingen binnenstad

Autoverkeer en parkeren in de binnenstad (in het afgezette gebied) is niet mogelijk vanaf zondag 29 april 12.00 uur tot maandag 30 april 24.00 uur. Ook bewoners
met een parkeervergunning kunnen hun auto niet in dit gebied neerzetten. Voor
geparkeerde auto’s geldt tijdens Koninginnenacht/dag dezelfde wegsleepregeling
als op marktterreinen (€ 198,-).

Bevoorrading winkels

De buitenste palen van de flexibele afsluiting in de binnenstad zijn vanaf zaterdag
28 april 19.30 uur tot dinsdag 1 mei 07.00 uur omhoog. Bevoorrading van winkels
is dan niet mogelijk.

Met de auto

P+R terreinen
Parkeren op een van de P+R terreinen is praktisch en gratis, inclusief busvervoer
naar hartje centrum (elke 10 minuten). De borden langs de Ringweg verwijzen
naar deze P+R terreinen.
Locaties:
P+R Bergermeer Robonsbosweg, naast camping Alkmaar.
P+R Keesomstraat Oudorp, zijstraat Edisonweg.
Parkeergarages
Parkeren in de garages De Karperton, Singelgarage, De Vest, Kanaalschiereiland
en De Kazerne kan 24 uur per dag.

Parkeren op Overstad
Overstad biedt meer dan 2.000 parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages.
Vanaf Overstad is het ongeveer 5 minuten wandelen naar het centrum. Het is hier
ook mogelijk met de camper te parkeren.
Op Koninginnedag is het gewoon betaald parkeren!
Via het PRIS, het Parkeerroute Informatie Systeem, zijn de locaties gemakkelijk te
vinden en is te zien of er nog plaats is.

Met de fiets

Fietsers kunnen hun fiets gratis stallen in de fietsenstalling onder het Canadaplein
(bereikbaar vanaf de Paternosterstraat). Let op: open tot 24.00 uur!

Met de bus

Stadsbussen lijn 1 en 5 worden via de binnenstad omgeleid langs de Geestersingel en Kennemersingel. De haltes in de binnenstad komen te vervallen. De
stadsbussen stoppen wel bij de haltes op Bergerhoutrotonde, Kennemersingel en
Kennemerstraatweg.

Met de trein

Alkmaar is ook prima bereikbaar met de trein. Voor de binnenstad stap je uit op
Alkmaar Centraal. Het NS station ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van de
binnenstad. NS hangt landelijk posters met reisinformatie en gedragsregels over
Koninginnedag. Kijk voor meer informatie op www.ns.nl.

Meer informatie:
Wil je op de hoogte blijven van Koninginnedag in Alkmaar, kijk dan op
www.alkmaar.nl/koninginnedag.

Koninginnedag in Alkmaar wordt mogelijk gemaakt door:

Koorstraat 30, 1811 GP Alkmaar
T 072 - 512 24 42 F 072 - 515 90 20
E info@guldenvlies.nl I www.guldenvlies.nl

