
Denk mee, doe mee en kom!
Fietsplan Alkmaar
De gemeente Alkmaar is momenteel bezig met het opstallen van  een Fietsplan. In dit plan wordt een 
kader gegeven hoe het fietsbeleid in de komende jaren moet worden opgepakt en uitgevoerd. Het 
plan bestaat uit twee delen: een Kaderplan en een Plan met maatregelen. Het is de bedoeling dat het 
kaderplan nog voor de verkiezingen op 19 november 2014 gereed is. Na de verkiezingen wordt het 
pakket van maatregelen samengesteld en door de nieuwe raad vastgesteld.

Tijdpad
In juli, augustus en september zal er gewerkt worden aan het opstellen van het Kaderplan. Dit plan 
wordt vastgesteld in oktober. Na deze periode wordt het tweede deel, de maatregelen, verder 
uitgewerkt en in maart 2015 vastgesteld. 

Meedenken en meedoen
Alkmaar heeft de Fietsersbond benaderd om mee te denken en te schrijven aan het Fietsplan. Wij 
hebben uiteraard daarmee ingestemd. Maar wij, en ook de gemeente, vinden dat de meedenkers een 
brede maatschappelijke groep moet zijn. Daarom roepen wij jullie op om actief mee te denken zodat 
er een breed gedragen plan is voor de komende jaren.

Als je zin hebt om mee te doen, dan betekent het dat je een aantal keren een bijeenkomst bezoekt, je 
meeleest met conceptteksten voor het plan en uiteraard jouw visie geeft op de inhoud. Ook als je 
tussendoor met vakantie gaat, is het geen belemmering om deel te nemen, want hoe meer mensen er 
zijn, des te meer draagvlak er is. En het is fantastisch als er mensen zijn die uit de gemeente Schermer
of Graft-De Rijp komen. Zij hebben veel meer ervaringen en oplossingen voor het buitengebied. 

Expertgroep
De Fietsersbond behoort tot de expertgroep die de gemeente in gedachte heeft om bij te dragen aan 
dit plan. Zo zijn onder andere Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, Provincie Noord-Holland, de 
politie, bewoners- en bedrijvenvertegenwoordigingen alsmede fietswinkels en verzekeraars 
uitgenodigd om deel te nemen. Wij vinden dat de Fietsersbond als maatschappelijke organisatie sterk
vertegenwoordigd moet zijn om de belangen van fietsers te behartigen.

Aanmelden
Dus meld je zo spoedig mogelijk aan via de site www.fietsersbond.nl/alkmaar  of via 
alkmaar@fietsersbond.nl. Wij willen graag je naam en e-mailadres om met elkaar snel te 
communiceren.  

En nu wat anders……..
Aankondiging politieke avonddiscussie
In het kader van de verkiezingen houdt de Fietsersbond een politieke avond op woensdag 22 oktober
2014. Wij willen met (toekomstige) raadsleden praten over het Fietsbeleid in de gemeente. Het is fijn 
als er veel leden komen, dus zet deze datum alvast in je agenda. Meer info volgt onder andere op de 
website.

Graag tot ziens!
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