
Definitief Jaarplan Fietsersbond  gemeente Bergen mei 2016

Aanleiding: Naar aanleiding van de bijeenkomsten in mei met leden van het
bestuur van de FB Regio Alkmaar en met leden van het team vrijwilligers uit
Utrecht is besloten om een kort jaarplan per (onder)afdeling op te stellen.

Inleiding: Op 18 mei hebben de actievelingen van FB Bergen bij elkaar gezeten en hebben we, mede aan 
de hand van de aanbevelingen van het team vrijwilligers een jaarplan in elkaar gezet. Daarvan is dit de 
neerslag. We willen ons vooral concentreren op enkele belangrijke zaken.

Structuur: We kiezen er voor om voor onze onderafdeling nadrukkelijk geen bestuur te kiezen. Wel is 
een heldere taak/werk verdeling gemaakt te weten:
Reijnoud:  Behartigt de fietsbelangen in de 3 Egmonden;
Wim:  Behartigt de fietsbelangen in Bergen en Bergen aan Zee;
Herman:  Behartigt de fietsbelangen in Schoorl, Groet en Camperduin;
Anthoin:  Algemene  Backoffice ondersteuning.
De eerste drie hebben ieder in hun gebieden contact met de bewoners en
verenigingen en beantwoorden vragen die betrekking hebben op hun gebied.

Doelen: Met onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat steeds meer inwoners en recreanten steeds 
meer gaan fietsen. Gedacht moet worden aan het verbeteren en veiliger maken van fietsroutes en 
parkeervoorzieningen en aan het positief naar voren brengen van de fiets en de fietser. Specifieker staan
deze genoemd in het Fietsbeleidsplan van de gemeente Bergen dat we met hen hebben samengesteld.

Netwerken: We willen in het kader van zichtbaarheid en lobby dit jaar contact maken met de 
ondernemersverenigingen  en dorpsverenigingen in de desbetreffende gebieden. Daarnaast willen we in 
het najaar een rondje langs de politieke partijen
maken om met hen de voortgang van het
Fietsbeleid dat op 28 januari 2016 door de raad is
goedgekeurd, te bespreken.
We schuiven elke 2 maanden aan bij de
gemeentelijke Verkeerscommissie waarin onder
leiding van de beleidsambtenaar projecten die
van belang zijn voor de fietser worden besproken.
Verder houden we contact met ‘de parel van
Egmond’ (Reijnoud), PWN (Wim), SBB (Herman)
en diverse media (Anthoin).

Zichtbaarheid: We hebben geconcludeerd dat we te weinig zichtbaar zijn in de Bergense gemeenschap. 
We gaan van nu af elke maand een artikeltje schrijven waardoor we de fiets en fietser maar ook onze 
activiteiten positief in het nieuws brengen. Hierdoor bereiken we vooral ‘niet Fietsersbond leden’. Dit is 
van belang om meer aandacht voor de fiets te genereren en wellicht mensen over te halen lid te worden 
van de Fietsersbond en actief de fiets gaan gebruiken. Het artikeltje sturen we per E-mail aan alle 
Fietsersbond leden in de gemeente Bergen van wie we over een E-mail adres beschikken. 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2016/02/fietsbeleidsplan-bergen-28-01-2016.pdf


Projecten: We proberen ons te concentreren op enkele projecten te weten:
 Mooi Bergen: Wim zit in de klankbordgroep van de gemeente. We proberen van het plein een 

‘shared space gebied te maken en ervoor te zorgen dat er voldoende fiets parkeerplaatsen bij 
(nieuwe) winkels komen.

 Eeuwige laan: Wim zit in de klankbordgroep van de gemeente. We ijveren voor een extra 
fietspad aan de zuidzijde van deze laan waardoor het fietspad aan de noordzijde een richting 
verkeer kan worden en zo wordt ontlast.

 Route Egmond aan Zee via Egmond aan de Hoef naar Alkmaar: Reijnoud neemt hierin het 
voortouw en probeert vooral de oversteekbaarheid van de autoroutes en de veiligheid en 
doorstroming voor de fietser te verbeteren. Speerpunt hierin is de Egmonderstraatweg en met 
name de verkeerslichten daarop.

 Fietsparkeervoorzieningen bij het strand: Reijnoud. Vooral bij Egmond aan Zee moet nog het 
e.e.a. worden verbeterd.

 Schoorl Klopt!: Herman zit in de
klankbordgroep en probeert van het
centrum van Schoorl een, voor de fietser,
aantrekkelijk ‘shared space’ gebied te maken
met voldoende fietsparkeerplaatsen.

 Uitvoering fietsstraten Camperduin en
Meidoornlaan: Herman volgt deze
gemeentelijke projecten kritisch.

 Gemeentelijke fietsdag: Op 2 april jl.  hebben
we voor het eerst een middag speciaal voor
de fietsers georganiseerd waarvoor wij
fietsroutes hebben uitgezet en hebben
begeleid. De wethouder heeft daarbij zijn fietsbeleid uiteen gezet. We willen deze fietsmiddag in 
het kader van de realisatie van het fietsbeleid elk jaar herhalen zodat de gemeente de voortgang 
kan presenteren aan de Bergense bevolking. Een mooi voorbeeld van de participatie gedachte 
van de gemeente. Samen met de gemeente gaan we dit vormgeven.

 Doorgaande fietsroutes: Samen met de FB Regio Alkmaar en andere omliggende FB afdelingen 
inventariseren we de doorgaande routes en zullen verbeter voorstellen aan de gemeenten en de
provincie presenteren. Hiervoor zullen we vooral de
expertise die bij de Regio Alkmaar beschikbaar is
benutten.

 Inventariseren/fotograferen van conflictpunten Fiets –
auto waar deze elkaar in de weg zitten zoals
autoparkeervoorzieningen bij fietsknooppunten en de
wirwar aan de Parkweg in Bergen aan Zee.

Evaluatie: Tussentijds maar zeker in december zullen we
teruggrijpen op dit plan. We bekijken dan wat we hebben
gerealiseerd en wat in het jaarplan voor 2017 opgenomen moet
worden en anders moet.

Tot  zover!


