
Beste Fietsersbond leden en andere fiets enthousiastelingen, 

 

        Bergen, mei 2016 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons heeft gehoord. Dat was waarschijnlijk rond 2 

april toen we samen met de gemeente twee fietstours in Bergen en Schoorl organiseerden 

en we van de wethouder, Peter van Huissteden, hoorden hoe hij het fietsbeleid in de 

gemeente Bergen verder vorm wil geven. Zoals u waarschijnlijk weet is op 28 januari van dit 

jaar het Fietsbeleidsplan, waar de Fietsersbond actievelingen hard aan meegewerkt hebben, 

door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 

De 4 Fietsersbond actievelingen in de gemeente Bergen met hun aandachtsgebieden stellen 

zich even voor: 
Wim Smit richt zich op het verbeteren, aantrekkelijker en veiliger maken van fietsroutes en 
fietsparkeerplaatsen in Bergen en Bergen aan Zee. Reijnoud de Haan doet dat zelfde in de 
Egmonden en Herman Gelissen richt zich vooral op Schoorl, Groet en Camperduin. Tenslotte 
regelt Anthoin Viersma allerlei BackOffice aangelegenheden. U kunt ons bereiken via het 
mailadres: bergen-nh@fietsersbond.nl  
 
Tijdens de fietsbijeenkomst op 2 april is door verschillende aanwezigen opgemerkt dat men 
zo weinig van de lokale Fietsersbond hoort. Daar willen we nu verandering in brengen. We 
zitten bijvoorbeeld in de gemeentelijke Verkeerscommissie, zijn lid van de klankbordgroepen 
Mooi Bergen, Schoorl Klopt! en Camperduin en spreken geregeld met de beleidsambtenaar 
van de gemeente over door ons gewenste verbeteringen voor de fietser.  
 
Daarom willen we u via een maandelijkse mail op de hoogte gaan houden van allerlei 
fietszaken in de gemeente en onze activiteiten. Als u deze informatie niet op prijs stelt dan 
vernemen wij dat graag via een ‘reply’. Zijn er daarentegen mensen in uw omgeving die de 
fiets belangrijk vinden geef dan hun e-mailadres door. Ze behoeven geen lid van de 
Fietsersbond te zijn.  Dan houden wij ook hen op de hoogte. 
 
Tot zover! 
 
Met vriendelijke fietsgroet, 
Fietsersbond gemeente Bergen  
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