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Elk kind een fiets

Vijf vragen aan Vincent van de Vrede
Als het aan Vincent van de Vrede ligt, fietst elk kind in Alkmaar op een 3. Wat hebben jullie nodig?
eigen fiets. Of de ouders dit nu kunnen betalen of niet. Wat hiervoor
nodig is? Fietsen, geld èn fietsenmakers die een beetje tijd over hebben Fietsen zijn altijd welkom. Maar wat
om dit doel van stichting Share2Day waar te maken. Dan komt alles we op dit moment vooral nodig hebgoed!
ben, is geld. We zoeken sponsoren
vanuit het bedrijfsleven of particulieren.
Ooit leefde Vincent zelf in armoede, VIJF VRAGEN AAN VINCENT:
dus hij kent het gevoel van er niet bij
4. De aanmeldingen èn het aantal
1. Wat is het doel van Share2Day?
horen, schaamte en er maar niet uitaangeboden fietsen stijgen. Kunnen
komen. Vincent: ‘Al die gevoelens Aandacht te vragen voor actuele maat- jullie aan de vraag voldoen?
zorgden voor een stressvol leven. Mijn schappelijke thema’s zoals armoede
oplossing was zelfstandig ondernemer en minimabeleid. En dan vooral gericht Tot nu toe redden we het nog, maar
worden. En nu het goed met me gaat, op kinderen. We delen kennis, mid- extra handjes zijn echt heel erg welwil ik anderen een helpende hand delen en ervaringen. Eén van de pro- kom. Ik roep alle professionele fiettoesteken. Lokaal iets doen voor men- jecten is Elk kind een fiets met als senmakers op om mee te helpen bij
sen die in dezelfde stressvolle situatie doel dat elk kind in de gemeente het opknappen van fietsen. Het gaat
zitten als ik toen. Daarom ging ik in Alkmaar een fiets heeft. Ook al kunnen vaak om redelijk goede fietsen dus
gesprek met de Voedselbank Alkmaar. de ouders het niet betalen. Met een veelal kleine reparaties. Maar we kunDaaruit bleek dat hun cliënten vooral fiets is een kind mobiel, het kan mee nen nog best wat hulp gebruiken van
behoefte hadden aan kinderfietsen. met de andere kinderen en naar school profs!
Een kind met een eigen fiets kan mee- of clubjes. Bovendien is fietsen gedoen met de andere kinderen op zond. Het project is een circulair sys- 5. Doet Share2Day nog meer?
school en in de buurt en staat niet als teem: als de fiets te klein is geworden,
toeschouwer aan de kant. Ze kunnen kan deze worden omgeruild voor een Share2Day zet zich in voor kwetsbare
naar school, het zwembad of een grotere.
groepen, veelal minima. Dit gebeurt
hobbyclub fietsen.’ Samen met de
bijvoorbeeld door het Fietsenplan,
Voedselbank en Rataplan ontstond het
maar ook via ons Steunfonds Alkmaar,
2. Hoe komt een kind aan een fiets?
Fietsenplan van Share2Day en daaruit
in samenwerking met de Voedselbank.
volgde het project Elk kind een fiets. Heel eenvoudig: Iedere ouder die geen Daarnaast doen we onderzoek naar
Inmiddels zijn ook de gemeente en fiets voor zijn kind kan betalen, kan armoedebestrijding en werken we aan
de ANWB hierbij aangesloten en draait zich aanmelden via de website een portal voor minima en professiohet project op volle toeren. Het eerste www.share2day.nl of mailen naar nals in de regio. Ook zijn er plannen
jaar leverde dit 25 fietsen en 25 blije info@share2day.nl. Wij proberen dan om Elk kind een fiets uit te breiden
kindergezichtjes op. Dit jaar staat de een fiets te verschaffen, afhankelijk naar de HAL-regio als het in de geteller al op 120 en het jaar is nog lang van de beschikbaarheid en de toetsing meente Alkmaar allemaal loopt. Maar
niet om.
dat is nog even toekomstmuziek.
naar inkomen.

Arkplein van steen naar groen

Er staan weer fietsen klaar voor een nieuwe eigenaar (Foto: JJFoto)

Doneer aan Share2Day!
Doneer als organisatie of als particulier. Doneer éénmalig een bedrag of
structureel. Elke euro is van harte welkom en wordt goed besteed.
Rekeningnummer Triodos Bank: NL86TRIO 0320 1544 59. Op naam van
Share2Day, Alkmaar. Vermeld daarbij: Voor elk kind een fiets. Mail uw
naam, adresgegevens en Fietsenplan naar info@share. Share2Day meldt
waar het geld aan is besteed.

Fietsenmaker en tijd over?
Laat uw handjes wapperen voor dit initiatief. Share2Day zoekt professionele fietsenmakers. Maak kwetsbare kinderen blij. Laat ze onbezorgd kind
zijn. Knap samen met andere vrijwilligers aangeleverde fietsen op. Uw
hulp laat kinderfietsen èn kindergezichten stralen. Een goede daad geeft
altijd een goed gevoel.

Hulp bij Officiële Mededelingen
Officiële Mededelingen publiceren
wij alleen digitaal. De stukken die
daar bij horen, liggen ook ter inzage in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10. Als u die wilt inzien,
kunt u tijdens onze openingsuren
zonder afspraak binnenlopen en
u melden bij de balie. Daar helpt
een medewerker u graag verder.

in te zien, dan kunt u ook telefoonnummer 14 072 bellen. Vraag of men
de mededeling naar u wil mailen.
Heeft u hulp nodig om u te abonneren op de gratis e-mailservice, ook
dan kunt u via telefoonnummer 14
072 hier hulp bij vragen. U krijgt
daarna voortaan alle door u gewenste officiële mededelingen per mail
toegestuurd. Dit abonnement kunt
Kunt u wel wat hulp gebruiken om ook zelf weer opzeggen als u de
digitaal een bepaalde mededeling mails niet meer wilt ontvangen.

KORT NIEUWS
Officiële mededelingen digitaal
De Officiële Mededelingen van de Gemeente Alkmaar worden alleen digitaal gepubliceerd. U vindt ze via www.alkmaar.nl/bekendmaking.
Wethouder Te Beest onthult insectenhotel (Foto: Stadswerk072)

Het Arkplein is omgetoverd tot een groen plein met veel ruimte voor
biodiversiteit Wethouder Robert te Beest onthulde één van de twee insectenhotels. Omwonenden kunnen voortaan genieten van het groene
plein met veel ruimte voor biodiversiteit. Het plein is voorzien van gras,
vaste planten en een diversiteit aan heesters en bomen.
De keuze voor de bomen is gebaseerd
op de Japanse tuinstijl, met onder andere prachtig bloeiende Japanse sierkersen. Op het plein wordt in het najaar
een bonte berm gezaaid met kruiden
en bloembollen. Dit levert komend
voorjaar een prachtig bloemenveld op.
Alle bloemen, planten en grassen trekken veel insecten en vlinders aan. Om

hun leefomgeving nog prettiger te
maken, zijn er insectenhotels geplaatst,
die een fijne schuilplaats bieden aan
wilde bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Het ontwerp van
de insectenhotels is geïnspireerd op
Mondriaans Victory Boogie Woogie.
Maar ook de kinderen zijn niet vergeten. Er staan nieuwe toestellen en zelfs

een ‘speelark’. Volwassenen kunnen
voortaan buiten op het plein een potje schaken, dammen of mens erger je
niet spelen. Een mooie manier om
elkaar te ontmoeten. Groen maakt een
stad regen- en hittebestendig en hemelwater kan direct in de bodem zakken, opgenomen worden door de
beplanting en verdampen. De schaduw
van de bomen en het verdampen van
water zorgen vervolgens weer voor
lagere temperaturen. Meer groen is
ook belangrijk voor de biodivsersiteit
en verhoogt de leefbaarheid van de
woonomgeving.

Besluiten over uw buurt
Via de app Omgevingsalert kunt u snel en overzichtelijk zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. Voor de informatie wordt gebruik
gemaakt van de wettelijke publicaties op www.overheid.nl. Deze app
biedt een extra service voor u als inwoner van Alkmaar.

Ondernemersloket
Dit is het centrale aanspreekpunt voor (startende) ondernemers. Wilt u
vrijblijvend een afspraak met één van de accountmanagers, bel dan
telefoonnummer 14072.

Contact met gebiedsconsulenten
Gebiedsconsulenten zijn de ogen en oren in een wijk. Zij vormen de
schakel tussen inwoners en gemeente. Zij kennen de wijk goed, weten
veel en helpen u graag op weg. Wilt u in contact komen met de gebiedsconsulent van uw wijk, kijk dan op www.alkmaar.nl/gebiedsconsulenten

