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 Inleiding 

Alkmaarse doelstelling 

Alkmaar fietst veel, maar het kan nog beter 

Op de fiets door Alkmaar bewegen is aantrekkelijk door de mooie fietspaden, de vele 

fietsbruggen, de goed afgestelde verkeerslichten, de nabijheid van voorzieningen en de 

groene omgeving. In Alkmaar wordt dan ook veel gefietst, ongeveer 42% van alle ritten. 

Dat is meer dan in vergelijkbare steden in Nederland. Echter hoe meer fietsers, hoe beter!  

Meer fietsen is namelijk gezond, want wie op de fiets zit, werkt tegelijkertijd aan zijn of 

haar dagelijkse bewegingsbehoefte. In vergelijking met de auto en de bus stoot de fiets 

geen schadelijke stoffen uit en gaan er geen fossiele brandstoffen verloren. Dat is 

duurzaam en goed voor het milieu. Bovendien maakt het fietsverkeer in Alkmaar het 

verschil tussen een goed stromend of een slecht stromend verkeersnetwerk. Meer fietsers 

betekent minder auto’s en andersom. Als in Alkmaar 10% van de fietsers in de auto stapt, 

ontstaat er file en vertraging. Het netwerk loopt dan minder soepel. Als 10% van de 

automobilisten op de fiets stapt, stroomt al het verkeer nog beter door.  

Alles bij elkaar genomen is het fietsverkeer dus essentieel om Alkmaar bereikbaar en 

aantrekkelijk te houden. Het is belangrijk om het fietsgebruik op peil te houden en liever 

nog verder uit te breiden! 

Veiligheid en aantrekkingskracht om fietsgebruik uit te breiden 

Om het fietsgebruik nog verder uit te breiden, zijn er 2 belangrijke pijlers; Veiligheid en 

Aantrekkingskracht. In 2011 is het landelijk aantal verkeersslachtoffers voor het eerst sinds 

jaren gestegen. Gelukkig is het aantal vorig jaar weer gedaald, maar de hoeveelheid verkeer 

groeit en het aantal eenzijdige ongevallen met de fiets neemt toe. Om het aantal 

ongevallen te laten blijven dalen tot 2020, wordt landelijk fors ingezet op veiligheid. Alle 

Nederlandse gemeenten en het Ministerie hebben in 2013 afgesproken om zich extra in te 

spannen voor fietsveiligheid. Alkmaar gaat de aandacht richten op eenzijdige ongevallen, 

ouderen op de fiets en het scheiden van de fiets en de auto. 

Aantrekkingskracht is belangrijk om de fiets te (gaan) gebruiken. Dat betekent gemakkelijk 

in gebruik, prettige stallingen en goede routes. De fietser wil niet omrijden, fietst graag op 

mooie paden en stalt zijn fiets graag dichtbij. Betere fietsvoorzieningen verleiden de 

Alkmaarders om nog vaker de fiets te pakken. Educatie en promotie maakt fietsen voor 

meer mensen mogelijk en toegankelijk. 

 

  

Wethouder Jan 

Nagengast over 

het Fietsplan: 

” Met dit 

fietsplan 

proberen we het 

comfort voor de 

fietsers in regio 

Alkmaar nog 

verder te 

verhogen. U kunt 

dan denken aan 

betere 

bewegwijzering, 

maar ook 

innovatieve 

oplossingen als 

publieke 

fietspompen. Zo 

proberen we de 

populariteit van 

het fietsen hier 

in de regio zo 

groot mogelijk te 

houden. Want 

hoe meer 

mensen op de 

fiets stappen, 

hoe beter dat is 

voor het milieu 

en de 

doorstroming.” 
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Kaders 

Provinciaal: De provincie heeft geen speciaal fietsbeleid, maar ondersteunt het veilig 

fietsen wel in de vorm van subsidies. Zonder de provincie en haar ondersteuning zouden 

veel fietsmaatregelen niet mogelijk zijn. Subsidie wordt vooral verstrekt voor maatregelen 

die de veiligheid verbeteren. 

Lokaal: In 2009 en 2011 heeft de Gemeenteraad van Alkmaar de Kadernota Duurzame 

Bereikbaarheid (KDB) vastgesteld. In de KDB staat onder meer beleid over fietsverkeer. Dat 

beleid is de afgelopen jaren uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Mobiliteit (2011 – 2015). Om 

de fietsveiligheid een extra impuls te geven en het fietsen in Alkmaar nog aantrekkelijker 

te maken dit fietsplan opgesteld. 

Thema’s 

Het fietsbeleid is opgezet in een vijftal belangrijke hoofdthema’s, te weten Netwerk en 

routes, Veiligheid, Gebruikscomfort, Fietsparkeren en Promotie & educatie. Elk thema is 

onderverdeeld in speerpunten, die het beleidsprioriteiten weergegeven. Bij elk thema zijn 

voorbeeldmaatregelen genoemd om een idee te geven wat het beleid in de praktijk 

betekent. Het beleid wordt verder uitgewerkt na 1 januari 2015, zodat er een 

maatregelenplan en financiering per maatregel kan worden voorgelegd aan de nieuwe 

gemeenteraad. De thema’s hebben een zekere overlapping en verbondenheid met elkaar. 

Zo is educatie goed voor de veiligheid en komt een fijne stalling ook ten goede aan 

gebruikscomfort.   
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Thema 1 Netwerk en routes 

Fietsen gaat verder dan de gemeentegrens 

1. De verbinding met de regio is nog belangrijker 

Mensen fietsen met steeds meer gemak over langere afstand mede door de komst van 

de elektrische fiets. Ook recreatief fietsen, zoals tourritjes en dagtochten, wordt steeds 

populairder. De gemeente maakt zich daarom sterk voor betere regionale verbindingen, 

zoals de verbinding tussen Bergen en Koedijk. 

2. Fietspoorten leiden de centra en kernen in 

Een fietspoort is een overgang van een landelijk gebied naar de stad. De fietspoort is 

niet letterlijk een poort, maar zorgt voor een goede, herkenbare overgang tussen het 

buitengebied en het stedelijk gebied. Dit wordt gedaan met bebording, weginrichting 

en verlichting.  Elke fietspoort wordt verbeterd met bewegwijzering die de afstanden 

naar andere kernen in de regio aangeeft. De vindbaarheid en de uitstraling van de 

poorten wordt geoptimaliseerd. 

Fietsen in de stad 

3. Ruimte voor iedereen 

De gemeente wil alle soorten fietsers de ruimte geven. Dat betekent naast een goed 

recreatief en utilitair fietsnetwerk, dat de fietspaden breed genoeg zijn en dat de 

hoofdfietsroutes zo min mogelijk onderbroken worden door oversteekpunten. De route 

naar Bergen wordt bijvoorbeeld verbeterd door een fietstunnel onder de N9 bij de 

kruising Helderseweg – Kogendijk. Fietsers kunnen dan doorrijden en hoeven niet meer 

te wachten. 

  

 

Kwaliteitseisen voor het fietsnetwerk 

► Radialen Fietspad van 3,5 tot 4,0 meter breed.  

► Ontsluitingsweg Fietspad van 3,5 tot 4,0 meter breed. 

(50 km/u of sneller)  of fietsstrook van 2,0 meter breed.  

► Woonwijken (woonerf Fietspad, fiets op de rijbaan of fietsstraat 

of 30km/u gebieden) 

► Publieke voorzieningen Verblijfsgebied of –zone (30 km/u) 

► Nabij scholen Schoolzone met speciale inrichting 

NB: deze maten zijn geen wettelijke eisen, maar Alkmaarse uitgangspunten. 
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4. Een direct, aansluitend en veilig fietsnetwerk is een must 

Het fietsnetwerk bestaat uit een basisfietsnetwerk en fietsradialen. Het netwerk moet 

direct zijn, wat betekent dat de fietser niet hoeft om te rijden en zo min mogelijk 

oponthoud heeft van bijvoorbeeld kruispunten. Het netwerk moet aansluiten op de bus, 

de trein en de voetgangersgebieden, zoals het centrum. Op enkele locaties wordt het 

netwerk geoptimaliseerd, zoals de Victoriebrug (over het Noord-Hollands kanaal). 

5. Bewegwijzering verwijst naar belangrijke locaties. 

De recreatieve en utilitaire bewegwijzering in Alkmaar wordt gevormd door de 

Knooppuntenroutes, de ANWB bewegwijzering (wit met rode bord), de Landelijke 

Fietsroute nr. 15 Alkmaar – Enschede en de West-Friese Omringroute (stickers). Deze 

bewegwijzering wordt nog beter aangesloten op onze lokale bewegwijzering naar de 

belangrijke locaties, zoals het Alkmaarse stadscentrum. Er wordt gecheckt of alle borden 
nog goed staan en of ze nog beter op elkaar kunnen aansluiten. 

6. Nieuwe fietsroutes o.b.v. kunst, cultuur en sport. 

Alkmaar werkt aan nieuwe fietsroutes, zoals een e-bike route langs het kunstproject 

Paardenparade met Eneco oplaadpunten. De fietsroutes hebben ieder een eigen thema 

en soms ook een eigen doelgroep, zoals de e-bike gebruiker. Voorbeelden zijn een 

molenroute of een religieus erfgoed route. De nieuwe recreatieve routes worden 

opgezet in samenwerking met maatschappelijke en commerciele partners. 

De fiets is prominent bij nieuwe ontwikkelingen 

7. Fiets moet uitgangspunt zijn in nieuwe woonwijken 

In nieuwe woonwijken en bij vernieuwing van woonwijken maakt een fietspad of 

fietsstraat dwars door de wijk het fietsen aantrekkelijk en beter dan de auto.  

 

Voorbeeldmaatregelen 

 

 

 

 

 

Verbeteren bewegwijzering voor het centrum

Opzet nieuwe woonwijk: Fietsstraat Vroonermeer Noord

Optimaliseren verbinding: Fietstunnel N9 - Kogendijk

Aanleg Victoriebrug over het Noord-Hollands kanaal

Ontwikkelen van nieuwe recreatieve routes
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Basisnetwerk 

Het basisnetwerk bestaat uit wegen en 

fietspaden, die de fietser leiden naar diverse 

voorzieningen, zoals een bibliotheek, 

sportvelden, middelbare scholen en kleine 

winkelcentra. Ook verbinden ze de wijken 

onderling of lopen ze door een wijk als 

ontsluitingsroute. De hoofdroutes zijn 

belangrijker dan de overige wegen. Hier 

rijden meer fietsers en zij hebben dan ook 

meer kwaliteit, zoals een eigen 

fietsvoorziening (fietspad of –stroken). 

 

Legenda 

Bebouwing/stad 

Basisnetwerk  

Hoofdroutes 
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Legenda 

Fietsradialen 

De fietsradialen zijn hoofdroutes, die de 

fietser naar het Alkmaarse stadscentrum 

en de stations leiden. Het zijn de aders 

van het stedelijk fietsnetwerk. Veel 

fietsers maken er gebruik van. Daarom 

krijgen de radialen extra kwaliteit, zoals 

meer ruimte, een groene golf van 

verkeerslichten of minder 

oversteekpunten.  

Bebouwing/stad 

Basisnetwerk  
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Thema 2 Veiligheid 

Veilig fietsen is een must  

8. Scheiden van voertuigsoorten bij grote snelheidsverschillen 

Op wegen met een groot snelheidsverschil (50 km/uur wegen) tussen fietsers en 

motorvoertuigen is een eigen voorziening voor fietsers noodzakelijk. De voorkeur gaat 

daarbij uit naar een vrijliggend (tweerichtings) fietspad, zoals het nieuwe fietspad dat 

wordt aangelegd langs de Zeswielen. 

 

9. Meer aandacht voor scholenroutes en drukke fietswegen 

Jongeren tussen 10 en 20 jaar zijn relatief veel betrokken bij dodelijke fietsongevallen. 

Deze groep is kwetsbaar omdat ze relatief onervaren zijn en gevolgen van hun acties 

niet altijd goed kunnen overzien. Op routes naar middelbare en hogere scholen, de 

radialen naar het centrum en de wegen naar sportaccommodaties komen veel jonge 

fietsers. Het inrichten van de routes waarbij de nadruk op de fiets ligt, bijvoorbeeld met 

een schoolzones of fietsstraat, vergroot de verkeersveiligheid.     

 

10. Extra aandacht voor senioren en eenzijdige ongevallen 

Uit de ongevallencijfers blijkt dat ouderen vaak slachtoffer zijn van een dodelijk ongeval. 

Opvallend is het aantal eenzijdige ongevallen. Door een afnemend reactievermogen en 

de snelle elektrische fiets vormen paaltjes, hoge trottoirbanden, hellingen en afleiding 

langs de weg voor potentieel gevaar, zo is onlangs gebleken uit onderzoek. Zowel bij 

bestaande als nieuwe wegen wordt de inrichting aangepast, bijvoorbeeld door het 

verwijderen van paaltjes. In de winter is ijsvrij en schoon houden van fietspaden en 

fietsstroken ook essentieel voor het voorkomen van eenzijdige ongevallen. Omdat de 

fietser zeer kwetsbaar is, heeft dit prioriteit. 
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11. De beste oversteek is geen oversteek 

Om de verkeerveiligheid verder te verbeteren, is het minimaliseren van het aantal 

oversteken het beste. Een tweerichtingsfietspad of een eenrichtingsfietspad aan beide 

zijde heeft invloed op het aantal oversteken. Er wordt per locatie steeds gekozen voor 

de situatie met de minste oversteken.  

 

12. Een veilige oversteek is zo kort mogelijk 

Daar waar er toch overgestoken wordt, is een korte oversteek het meest veilig. Het 

maken van een vluchtheuvel, zodat de fietser in twee keer kan oversteken, is daarvoor 

de beste oplossing. Een voorbeeld hiervan is onlangs aangelegd op de kruising 

Noorderkade – Drechterwaard. Een andere oplossing is de weg ter plaatse van de 

oversteek te versmallen. Hierdoor wordt de oversteek korter en veiliger.  

 

Sociale veiligheid bevordert het fietsen  

13. Verlichting en belijning 

Het verlichten van kruispunten is essentieel. Het kruispunt wordt daardoor 

overzichtelijker en herkenbaar op afstand door de juiste verlichting. Het verlichten van 

de straat zelf is minder belangrijk. Daar zijn reflecterende lampjes of belijning 

voldoende. Parken dienen extra verlicht te worden wanneer er geen alternatieve route 

in de directe nabijheid aanwezig is. Voor de zichtbaarheid is het licht op de fiets zelf 

ook belangrijk. Via promotie wordt hier aandacht aan gegeven. 

 

14. Sociaal veilige fietstunnels 

Fietstunnels worden minder sociaal veilig ervaren.  Een veiliger gevoel is mogelijk door 

nog betere verlichting en het schoon en fris te houden van de tunnel door frisse 

kleuren en het verwijderen van graffiti. Nieuwe fietstunnels dienen ook voldoende 

breed te zijn en hebben geen bochten. Qua vorm is de Frits Conijntunnel een goed 

voorbeeld. 

 
 
Voorbeeldmaatregelen 

Palen op fietspaden verwijderen waar mogelijk

Aanleg fietspad Zeswielen

Aanleg fietsstroken Heilooerdijk

Kruispunten in het buitengebied verlichten
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Thema 3 Gebruikscomfort 

Kwaliteit  

15. Extra kwaliteit op hoofd- en snelfietsroutes 

Kwaliteit en comfort kan het verschil maken tussen prettig fietsen of niet. Om de 

fietspaden verder te verbeteren, wordt de kwaliteit verhoogd. Er zijn kwaliteitseisen 

geformuleerd die wenselijk zijn in heel Alkmaar. Echter vooral bij belangrijke routes, 

zoals hoofdroutes en snelfietsroutes, moet ingezet worden op extra kwaliteit.  

Fietsers in de voorrang op Kruispunten 

16. Voorrang op rotondes 

Voorrang bij kruispunten komt het comfort ten goede, omdat men dan lekker door kan 

fietsen. Een rotonde is voor de fiets de beste vorm van een kruispunt. Wel kunnen 

(bestaande) rotondes nog verbeteren, bijvoorbeeld vloeiender. De gemeente zal de 

landelijke ontwikkelingen in de gaten houden, zodat de meest optimale vorm aangelegd 

wordt.  

17. Alleen verkeerslichten wanneer nodig 

Verkeerslichten zijn niet populair bij fietsers. Verkeerslichten worden verwijderd waar 

mogelijk en eventueel vervangen door een oversteek met een vluchtheuvel of een 

wegversmalling. Op bepaalde tijden (bijvoorbeeld ’s avonds) kunnen verkeerslichten ‘op 

knipperen’ om de doorstroming voor de fiets te optimaliseren.  

18. Wachttijdteller  

Doorrijden is het beste, maar daar waar toch gewacht moet worden, helpt de 

wachttijdteller om geduldig te zijn. De teller met secondes wordt het meest 

gewaardeerd door de gebruikers 

 

Kwaliteitseisen rotondes en kruispunten 

  

► Rotonde buiten de  bebouwde kom Fietsers geen voorrang. 

► Rotonde binnen de bebouwde kom Fietsers in de voorrang. 

► Kruising van erftoegangswegen Rechts heeft voorrang,  

(woonerf of 30km/u of 60km/u) m.u.v. hoofdroutes en fietsstraten 

► Kruising gebiedsontsluitingswegen  Bij voorkeur ongelijkvloers, anders 

(50km/u of 80km/u) verkeerslichten of haaientanden. 

► Kruising Erftoegangsweg –  Rechts heeft voorrang. 

gebiedsontsluitingsweg  

Kwaliteitseisen 
voor radialen en 
snelfietsroutes:

Extra kwaliteit is 
belangrijk op de 
radialen en 
snelfietsroutes, 
omdat deze 
routes veelvuldig 
gebruikt worden.

De routes hebben 
de volgende 
kwaliteiten:

- Ruime bochten

- Roodgekleurde 
asfaltverharding

- Drempels voor 
de auto die 
vriendelijk zijn 
voor de fietser, 
zoals een brede 
passeerruimte 
van min. 75cm

- Voorrang op 
kruispunten in 
verblijfsgebieden 
(30km per uur)

- Rotondes op 
gebiedsontsluitin
gswegen (50km 
per uur)

- Een groene golf 
op routes met 
verkeerslichten 
bij kruispunten



Thema 3 Gebruikscomfort   
 

Pg. 10
   

 

 
 
 
 
 
 

 

19. Groen licht goed afstemmen 

Per kruispunt wordt gekeken naar het gebruik en de locatie om de verkeerslichten juist 

af te stellen. Een juiste afstelling betekent dat alle vervoersmiddelen snel en voldoende 

groen licht krijgen. Zo hoeft niemand lang te wachten. Bij veel kruispunten worden 

lussen in de grond gebruikt om het autoverkeer te detecteren en het licht snel op 

groen te laten springen. Die lussen worden ook voor fietsverkeer meer toegepast, 

zodat het licht al op groen springt als de fietsers aan komt rijden. De lichten van een 

kruispunt moeten onderling zeer goed worden afgestemd, zodat de wachttijd kort 

blijft. Daar waar mogelijk wordt ‘rechtsaf door rood’ ingevoerd, waarbij fietsers veilig 

door rood kunnen rijden en niet hoeven te wachten. 

Comfort zit ‘m in de details 

20. Kleine extra’s vergrote het fietscomfort 

Vaak wordt comfort bereikt door kleine details die het gebruik makkelijker of leuker 

maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een steun voor de voet of hand bij 

verkeerslichten of een ingebouwde fietspomp bij een fietsenstalling. Voor recreatieve 

routes zijn toiletgelegenheden en fietsbandplaklocaties prettig.  

21. Overal asfalt rijdt het lekkerst 

Het wegdek op fietspaden en –stroken wordt overal asfalt. Dat rijdt comfortabeler dan 

andere verhardingssoorten zoals tegels. Het netwerk bestaat grotendeels al uit asfalt, 

maar daar waar nog tegels liggen, worden ze  vervangen door asfaltverharding. 

 

 

 

Voorbeeldmaatregelen 

 

Verkeerslichten 's nachts ‘op knipperen’ bij het Scharloo

Asfalt op de Laan van Straatsburg, Noorderkade, etc.

Steunpunt voor de voet bij verkeerslichten

Wachttijdteller bij verkeerslichten

Rechtsaf door rood op bijv. de Kennemerstraatweg
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Thema 4 Fietsparkeren  

Elk type fiets in de stalling 

22. Parkeren voor alle type fietsen mogelijk maken 

Er komen fietsenrekken die zoveel mogelijk verschillende soorten fietsen kunnen 

faciliteren, zoals fietsen met dikke banden en kratjes. Het plaatsen van oplaadpunten 

voor de elektrische fiets wordt gestimuleerd. Voor bakfietsen, snorfietsen en scooters 

worden gemarkeerde vakken aangewezen. 

 

23. Stimuleren van bestaande stallingen 

Het centrum van Alkmaar kent drie overdekte bewaakte stallingen. Het gebruik 

hiervan is en blijft gratis. De gemeente wil het gebruik van deze stallingen promoten. 

Dit kan door maatregelen zoals een fietsparkeerverwijssysteem, een applicatie, extra 

bebording of een fietsparkeercoach. Zo’n coach wijst mensen naar de juiste plek om 

de fiets te stallen. Hij of zij kan ingezet worden bij evenementen of om mensen te 

attenderen op bestaande stallingen. 

 

24. Meer fietsstallingen bij voorzieningen en het Waagplein 

Daar waar behoefte is aan fietsenrekken bij openbare voorzieningen, zoals winkels en 

sportvelden, worden de stallingsmogelijkheden uitgebreid. Voor het centrum wordt in 

de omgeving van het Waagplein gezocht naar een nieuwe bewaakte stalling. 

Fietsparkeren bij nieuwbouw 

25. Fietsparkeernormen garanderen stallingsruimte 

Voor nieuwbouw worden fietsparkeernormen opgesteld om voldoende fietsstallingen 

te garanderen. Woningen krijgen voor bewoners inpandige stallingruimte of op eigen 

terrein. Voor bezoekers komen er voldoende fietsenrekken in de openbare ruimte. 

  

 

 

 

 

 

Kwaliteit van 
fietsstallingen

Het is belangrijk 
dat nieuwe en 
bestaande 
fietsenstallingen 
goede kwaliteit 
hebben. Anders 
zullen fietsers de 
stallingen niet 
gaan en blijven 
gebruiken. 

Een stalling heeft 
de volgende 
kwaliteiten:

- Bewaakt

- Gratis

- Snel kunnen 
stallen

- Toegankelijk, 
ook voor ouderen 
en mindervaliden

- Vindbaar

- Veilig

- Voor alle 
soorten fietsen 
geschikt

- Opladen is 
mogelijk

- Vriendelijke 
personeel

- Ruimtelijk en 
licht

- Goede locatie, 
dus dichtbij  
voorzieningen.
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Diefstal en handhaving 

26. Diefstal voorkomen 

In samenwerking met de politie gaat de gemeente fietsendiefstal tegen. Voorlichting, 

handhaving, camerabewaking, fietsregistratie, de inzet van zogenaamde lokfietsen en 

het stimuleren van het  gebruik van bestaande en nieuwe bewaakte stallingen zijn 

maatregelen, die fietsdiefstal helpen voorkomen.  

27. Handhaving gericht op weesfietsen en fietswrakken 

Handhaving op fietsen, die buiten de rekken zijn gestald, vindt alleen plaats wanneer 

de toegankelijkheid of de verkeersveiligheid in het geding is. Een voorbeeld hiervan is 

het parkeren van een fiets op een blindegeleidelijn of bij de ingang van het station. De 

gemeente zet in op de aanpak van weesfietsen en fietswrakken. Weesfietsen zijn 

fietsen die door de eigenaar verlaten zijn en fietswrakken zijn in een dergelijke slechte 

staat van onderhoud dat er niet meer op gefietst kan worden. Ze houden onnodig een 

stallingsplaats bezet en worden daarom verwijderd. 

 

Voorbeeldmaatregelen 

Vervangen van fietsenrekken bij winkelcentrum de Mare

Parkeervakken voor bromfietsers, scooters en bakfietsen

Oplaadpunten voor de elektrische fietsen

Fietsparkeernormen opstellen en naleven

Fietsparkeercoach inzetten bij de Grote kerk
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Thema 5 Promotie & Educatie 

Kinderen en jongeren 

28. Verkeerseducatie 

Om kinderen de verkeersregels en het belang van verkeersveiligheid bij te brengen zijn 

diverse landelijke programma’s ontwikkeld, zoals Verkeerslokaal, ANWB Streetwise en 

het Verkeersexamen. Het staat scholen vrij om hier wel of geen gebruik van de maken, 

maar alle scholen worden (financieel) gestimuleerd en ondersteund om dit wel te doen.  

29. Schoolprojecten voor jongeren 

Naast de landelijke programma’s wordt fietsen bij de jeugd onder de aandacht gebracht 

door evenementen, (ontwerp)wedstrijden en stages. Hierbij worden initiatieven van 

maatschappelijk en commerciële organisaties zoals de Fietsersbond, Veilig Verkeer 

Nederland, ANWB, de scholen en fietsverkoop- en fietsproductiebedrijven ondersteund 

door de gemeente. De aandacht ligt bij de gevolgen van het gebruik van de mobiele 

telefoon op de fiets, het veilig rijden met de (snor)scooter, gezondheid en fietsen, het 

voorkomen van fietsendiefstal en oog voor verkeersveiligheid. 
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Fietsen voor iedereen 

30. Campagnes promoten fietsgebruik  

Om het belang en de voordelen van fietsen onder de aandacht te brengen, wordt 

aangesloten bij bestaande (landelijke) fietscampagnes, zoals Verlichtingsactie, Week 

van de vooruitgang en Fietsen scoort. Ook lokale initiatieven voor fietsen zijn belangrijk, 

zoals een Fietsgraveeractie van de lokale fietsersbond. 

31. Elektrische fiets biedt kansen voor werknemers 

Om nog meer fietsgebruik te creëren in Alkmaar wordt er ingezet op werknemers en 

werkgevers, aangezien de elektrische fiets het mogelijk maakt om langere afstanden op 

de fiets af te leggen naar het werk. 

32. De fiets wordt nog toegankelijker 

Fietsen moet voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente gaat daarom de samenwerking 

aan met maatschappelijke en commerciële partijen om mensen met minder kennis of 

financiële middelen tegemoet te komen. Voorbeelden zijn om in samenwerking met 

externe partijen het mogelijk maken van fietslessen of het opzetten van een 

fietsreparatie-café, waar men kan leren over onderhoud van de fiets. 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldmaatregelen 

 

Subsidie regelen voor verkeerseducatieve programma’s

Een fiets-app. voor bassischoolleerlingen i.s.m. de VU

De opzet van een fietsreparatie cafe in Overdie

Fietslessen voor ouderen met een E-bike ondersteunen

Werknemers stimuleren te fietsen met gerichte acties



Pg. 15 
 

Maatregelen en uitvoering
   

 

Maatregelen en uitvoering 

 

Kader worden uitgewerkt in een Maatregelenplan 

Dit Kaderplan wordt uitgewerkt in een maatregelenplan, waar bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties nauw bij betrokken zijn. De kaders geven aan wat belangrijk 

is en helpen onder meer om prioriteiten te stellen. 

Methode Kracht van Stad 

De laatste jaren is door een wijziging in het landelijk registratiebeleid van de Politie niet 

meer bijgehouden hoeveel ongelukken er gebeuren en de details ervan. Daarom ontbreken 

de lokale objectieve verkeersveiligheidscijfers. Via de methode Kracht van Stad wordt de 

subjectieve veiligheid, de beleving van veiligheid, onderzocht. Zo ontstaat er toch een goed 

beeld van de veilige en minder veilige locaties in de gemeente. Er wordt landelijk overigens 

gesproken over het wel of niet bijhouden van objectieve gegevens. 

Werk met werk maken 

Om kosten te besparen en efficiënt te werken, worden infrastructurele maatregelen zo veel 

mogelijk afgestemd met gepland onderhoud. 

Subsidies 

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland de gemeente op vele manieren 

gesteund, waaronder door het verlenen van subsidies voor fietsmaatregelen. Deze steun is 

en blijft belangrijk voor het realiseren van diverse fietsprojecten en –maatregelen. 

Samenwerking 

De gemeente wil bij de uitvoering van diverse maatregelen de samenwerking met de 

maatschappij opzoeken, bijvoorbeeld via het ondersteunen van bewonersinitiatieven en 

activiteiten van bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Meten en weten 

De Fietsersbond heeft in 2000 en 2009 onderzoek uitgevoerd naar het fietsbeleid in 

Alkmaar, genaamd de fietsbalans. In de periode 2015-2020 wordt het fietsen in Alkmaar 

opnieuw onderzocht door de gemeente zelf op eenzelfde wijze, zodat het fietsbeleid in 

2020 kan worden geëvalueerd over een periode van 2000 tot 2020.  

 



Maatregelen en uitvoering   
 

Pg. 16
   

 

 
 
 
 
 
 

 

Bronvermelding 

• Onderzoek ‘Grip op enkelvoudige fietsongevallen’ (Fietsberaad 2011) 

• Onderzoek ‘Feiten over de elektrische fiets’ (Fietsberaad, 2013) 

• Fietsbalans 2 incl. bijlage fietsparkeren (Fietsersbond, 2009) 

• Landelijke verkeersveiligheidscijfers; trends en waarom.  

• Fietsdiefstal gegevens 2011-2014 (politie Noord-Holland) 

• Couvert, A. (2014, 24 april). Aantal verkeerdoden in Nederland vorig jaar afgenomen. 

NRC Nieuwsblad. 

• Haakman, D. (2012, 19 april). Aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren gestegen. 

NRC Nieuwsblad. 

• Bots, P. (2014, 9 september). Pas weg aan aan fietsende senioren. Noordhollands 

Dagblad. 

• Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW. 
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Voor meer informatie: 

Fietsplan 2014 
Kaderplan voor lekker fietsen in Alkmaar 

 

Gemeente Alkmaar 

Mallegatsplein 10, 1800 BC, Alkmaar 

Tel 14072 

Web www.alkmaar.nl/verkeer 

 

 

 

 

Samenwerkende partners: 

 

Fietsersbond 

Het Gilde, Alkmaar 

Politie Noord-Holland Noord 

 

 

 


