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Geachte EvH,

Inmiddels is de gemeente reeds vele jaren aan het werk om het project Schoorl Klopt! te realiseren.

Door allerlei, meest externe zaken waar de gemeente nauwelijks  invloed op heeft, moeten de plannen om 

Schoorl een nieuw centrum te geven steeds weer worden aangepast en neemt het proces veel tijd.

Hier is in dit tijdsgewricht niet meer aan te doen dan enthousiast en adaptief door te werken.

Juist door al de wijzigingen voelen de leden van de Fietsersbond Bergen de behoefte om onze wensen ten 

aanzien van het project nogmaals naar voren te brengen en vast te leggen. Overigens zijn wij altijd in het 

proces en in de inspraak voldoende aan bod gekomen, zijn onze wensen steeds aangehoord en in de 

verschillende plannen meegenomen. Graag zet ik onze wensen nogmaals voor u op een rij.

De Fietsersbond Bergen wenst bij het realiseren van Schoorl Klopt! dat:

 Een vrij liggend  tweezijdig te berijden fietspad aan de oostzijde van de Sportlaan wordt gerealiseerd. 

Dit fietspad loopt van Laanweg en sluit aan op de Molenweg.

 Het kruispunt Heereweg/Schoorlse Zeeweg/Molenweg binnen dit project wordt aangepakt. Dit is 

toegezegd door de gemeente toen fase 1 van de herinrichting van de Heereweg is besproken tussen 

Gemeente en Fietsersbond en ook tijdens bijeenkomsten van het project Schoorl Klopt! 

 De fietsparkeer problematiek vraagt in het algemeen extra aandacht in het plan gebied en in het 

bijzonder bij de nieuwe Albert Heijn supermarkt. In Schoorl is een relatief goed voorbeeld bij 

supermarkt Jumbo te noemen en een slecht voorbeeld aan te wijzen voor de fietsenstallingen bij 

Albert Heijn in Bergen. Duidelijk is dat deze opgave veel ruimte vraagt en met het toenemend aantal 

fietsers een uitdaging van klasse is.

Ik verzoek u bovenstaande wensen steeds bij de opeen volgende planprocessen als randvoorwaarde mee te 

nemen. Afschriften van deze brief zijn  aan de heren Aad Trompert en Rienk van der Meer gestuurd.

Graag wil ik van u vernemen of u hieraan wilt voldoen.

U bij voorbaat hartelijk dankend,

Met vriendelijke groet,

Namens de Fietsersbond Bergen

Herman *)

Veilig, snel en plezierig fietsen in Bergen
*) Namen zijn geanonimiseerd.

http://www.fietsersbond.nl/

