Beleidsdoelstelling AIA
De stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) heeft sinds haar oprichting in
1993 tot doel de belangstelling voor architectuur in Alkmaar en omgeving te stimuleren en
de aandacht te vestigen op ontwikkelingen in het vakgebied.
Onder vakgebied verstaan we het totale werkterrein van de ruimtelijke ordening, de
architectuur, de stedenbouw, de landschapsarchitectuur en de inrichting van de openbare
ruimte.
De algemene doelstelling zoals die in de statuten van de stichting staat vermeld, is
inhoudelijk in de loop der jaren verder ingevuld en gespecificeerd. Te noemen zijn:
1. het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en symposia;
2. het al of niet in samenwerking met andere partijen (als gemeente, BNA en Bouwend
Nederland) organiseren van de Dag van de Architectuur.
3. Het verspreiden van info over onze aandachtsgebieden door middel van diverse
publicaties zoals brochures bij excursies en tentoonstellingen, publicaties b.g.v. de
uitverkiezing van het mooiste gebouw van de kernen in onze regio, en het opstellen
van handreikingen voor bestuurders als resultaat van discussies over actuele
onderwerpen
Onze activiteiten zijn voor ieder een toegankelijk, in het bijzonder voor de Alkmaarse
bevolking, en mede bedoeld om te zorgen voor meer bekendheid over wat er met de stad en
haar omgeving gebeurd. Voor de daarover te voeren discussie wil het AIA een platform zijn.
Wij zijn geen belangengroep, wij stimuleren en faciliteren de discussie. Iedereen mag zijn
mening geven.
Bij onze primaire aandachtgebieden betrekken wij ook de binnenhuisarchitectuur, de
industriële vormgeving en omgevingskunst. Echter in toenemende mate gaat de aandacht
uit naar de ruimtelijke kwaliteit op stedelijk en boven stedelijk niveau, en op zaken die
daarop van invloed zijn als milieu-, klimaat- en energiekwesties. Vanuit de architectuur
hebben wij onze aandachtsvelden bewust verbreed naar de totale leefomgeving.
De middelen waarmee wij deze onderwerpen presenteren zijn onveranderd.
Ook onveranderd zijn de uitgangspunten waar onze onderwerpen aan moeten voldoen.
De onderwerpen van onze activiteiten moeten altijd tenminste aan één van de volgende
uitgangspunten voldoen:
 het onderwerp is vernieuwend;
 het gaat om een actuele ontwikkeling in het vakgebied;
 het gaat om een activiteit van lokale en/of regionale betekenis.
Kortom, wij willen een platform zijn voor al die partijen die in een ruim werkveld rondom het
vak architectuur een verhaal te vertellen hebben, en voor die partijen die de discussie met
elkaar daarover willen aangaan. Na bijna 30 jaar verrichten wij onze activiteiten nog altijd als
een vrijwilligersorganisatie met een 5 koppig bestuur, ongeveer 6 bestuursondersteuners en
een uitgebreide Programmaraad bestaande uit vertegenwoordigers van onze vakgebieden
en van de ons omringende culturele en maatschappelijke organisaties.

