
UITNODIGING
FIETSTOCHT DOOR DE GEMEENTE BERGEN

    OP ZATERDAGMIDDAG 2 APRIL 2016 februari 2016,

Bergen is bij uitstek een gemeente die uitnodigt tot fietsen. De vele smalle straten in onze dorpskernen en de 
prachtige natuur hebben menig inwoner, bezoeker en buitenlandse gast ertoe verleid voortaan de fiets te nemen.

Door de veelzijdigheid en het belang van het fietsen onder de aandacht te brengen bij de politiek, heeft deze 
besloten een fietsbeleidsplan op te stellen. Op 28 januari 2016 is dit plan door de gemeenteraad omgezet in 
fietsbeleid. Deze mijlpaal is een feestje waard! 

Bent u ook een fervent fietser? Bent u een belangstellende die een mening heeft over fietsen en de faciliteiten die
daarvoor in Bergen aanwezig zijn?  Of  denkt u een bijdrage te kunnen leveren met uw aanwezigheid,  op welke
manier dan ook?

Dan nodigen wij u van harte uit voor een fietstoer en fietsbijeenkomst, die door de lokale Fietsersbond in nauwe 
samenwerking met de gemeente Bergen wordt georganiseerd op 2 april van 15.00 tot 17.30 uur. 

Doel is om de uitvoering van het fietsbeleid te starten en elkaar beter te leren kennen.

Programma:
15.00 uur:  Met de fiets verzamelen voor fietsroute 1 bij Sportcentrum de Beeck, Molenweidtje 2, 1862 BC te Bergen
óf voor fietsroute 2 bij Buitencentrum Schoorlse Duinen (StaatsBosBeheer) Oorsprongweg 1/Heereweg 62, 1871 HA 
in Schoorl. Beide fietstochten eindigen bij Sportcentrum de Beeck in Bergen.
16.00 uur:  Welkomstwoord en inleiding door Wethouder Peter van Huissteden over het fietsbeleid in Bergen in 
Sportcentrum de Beeck gevolgd door een korte presentatie/discussie o.l.v. Fietsersbondleden.
16.30 tot 17.30 uur: ‘Aangeklede’ borrel die u door de gemeente Bergen en de Fietsersbond wordt aangeboden.

Schrijf u zo snel mogelijk in via E-mail: bergen-nh@fietsersbond.nl
Vermeld daarbij naam, telefoonnummer en aan welke fietstocht (1 óf 2) u meedoet. Deelname is gratis!
Voor meer informatie over het fietsbeleid in Bergen, kijk op www.fietsersbond.nl/bergen

Namens de Fietsersbond Bergen: Wim Smit (0655741072) en Herman Gelissen (0654612377)

Veilig, snel en plezierig fietsen in Bergen
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