
Kettingmail 4      Bergen, augustus 2016 
 

Beste Fietsvrienden, 

Hierbij bieden we jullie de 4e Kettingmail met fietswetenswaardigheden in de 

gemeente Bergen aan. Zoals jullie weten staat nog veel meer nieuws over fietsen in de Egmonden, 

Bergen, Schoorl en over de regio Alkmaar op: https://fietsmaar.wordpress.com/ 

 

Algemeen: In september wordt weer een Fietstelweek mede door de landelijke Fietsersbond 

georganiseerd. Nu al willen we je hierop attent maken en je vragen om t.z.t. de app te downloaden 

en mee te doen. De Fietsersbond, gemeenten en provincies krijgen dan een schat aan informatie 

over waar, wanneer en hoe mensen fietsen. 

 

Schoorl: De Fietsstraat over de 

Meidoornlaan wordt binnenkort door de 

gemeente opgeleverd. De hoogste tijd dus 

om de bewoners van de Evendijk te vragen 

hoe het nu is om aan een Fietsstraat te 

wonen. Er was veel verzet. We hebben 5 

bewoners gesproken. Een ervan zei: “Het is 

wel zo gezellig met die fietsers”. Een andere 

bewoner, die zelfs juridisch advies had  

ingewonnen om de Fietsstraat tegen te 

houden meende: “Het is meegevallen!”. De 

straat is mooi geworden en de meeste 

fietsers rijden heerlijk rustig. Wel windt men 

zich soms op over groepen luidruchtige racefietsers op zondagmorgen. Dat heeft echter niets met de 

inrichting van de fietsstraat te maken. De meeste bewoners van de Evendijk die we spraken zijn 

enthousiast over de inrichting van de Fietsstraat. We hopen dat de bewoners van de Meidoornlaan 

waarvan ook enkele bezwaren hadden, net als de bewoners van de Evendijk dadelijk blij zijn met de 

herinrichting van hun Fietsstraat. 

 

Bergen: De Fietsersbond heeft een scherp protest aangetekend tegen het voorgenomen besluit van 

de Provincie om de (fiets-) verlichting langs de Bergerweg (Bergen-Alkmaar) bij de komende 

reconstructie niet meer terug te brengen. We hebben een brief aan Burgemeester en Wethouders en 

de Raad van Bergen én aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland gestuurd:         

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2016/07/brief-verlichting-bergerweg-160707.pdf Dit omdat er 

een mooi voorbeeld voorhanden is van een natuurvriendelijk én fietsvriendelijk alternatief: 

http://www.castricum105.nl/2016/07/19/fietspad-langs-zeeweg-krijgt-verlichting/ 

 

Egmond aan Zee:  De gemeente heeft een reconstructie voorgesteld om de fietsenstalling bij de 

hoofdstrandopgang in Egmond aan Zee aan Westeinde / Voorstraat [Nijntje] uit te breiden; hierop 

heeft de Fietsersbond commentaar geleverd. Dat is voor een belangrijk deel overgenomen. Zo zullen 

scooters en motoren niet tussen de fietsen worden gestald. 

 

 

Met vriendelijke fietsgroet,           

Fietsersbond gemeente Bergen 
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