
Kettingmail 6                     Bergen, oktober 2016 
 

Beste Bergense Fietsers, 

 

Na de zomervakantie gaan we er weer stevig tegenaan! 

Bergen: Mooi Bergen. De afgelopen jaren hebben we veel tijd in diverse overleggen gestoken met 

betrekking tot de invulling van de openbare ruimte in het centrum van Bergen. Het ziet er nu naar uit 

dat er weer een echte stap wordt gezet met het plan Mooi Bergen. Als Fietsersbond zien wij in het 

“Shared Space” model de meeste voordelen voor fietsers en voetgangers. Vooral ook omdat rond de 

Ruinekerk dit ook is toegepast en daar een mooie, veilige en dorpse openbare ruimte is ontstaan die 

veel ruimte biedt voor met name fietsers. 

Schoorl: De gemeente is gestart met de werkzaamheden om de kruising 

Molenweg/Heereweg/Schoorlse Zeeweg te verbeteren. Druk op:  tekening Schoorlse Zeeweg  en je 

ziet de presentatietekening die we van de gemeente kregen. We hebben over dit ontwerp lang 

meegedacht en zijn best tevreden over het resultaat. In de tekening zijn de 

drempels/snelheidsremmers niet ingetekend. Uiteraard worden die wel aangelegd. 

Algemeen: Velen van jullie hebben gehoor gegeven aan onze oproep om de app voor de telweek te 

downloaden en deel te nemen aan de nationale fietstelweek. In onze gemeente hebben vele fietsers 

meegedaan.  Bravo en Dank! De enorme berg met gegevens wordt nu geanalyseerd. Op termijn 

zullen gemeente en provincie hierdoor fietsroutes beter en sneller kunnen verbeteren. 

Bergen: Zoals eerder in onze Kettingmail vermeld maken we ons 

grote zorgen over het mogelijk verdwijnen van de verlichting 

voor fietsers op de Bergerweg. We zijn nu, mede naar aanleiding 

van onze brieven aan het provinciaal bestuur en Gedeputeerde 

Staten, samen met de gemeente bij de provincie uitgenodigd om 

hierover te spreken. We houden jullie op de hoogte. 

Oproep: Wie wil meehelpen om de maandelijkse Kettingbrief te 

maken en te professionaliseren? Als je handig bent met de 

computer (Word, Excel) en wellicht MailChimp of een ander mail 

programma kent en je hebt zin om actief mee te helpen om de 

communicatie tussen leden van de Fietsersbond Bergen te 

verbeteren, meld je dan aan op de mail: bergen-

nh@fietsersbond.nl . Overigens als je ideeën hebt om het voor 

fietsers in de gemeente beter te maken laat dat dan ook horen. 

Raar! Wat schetst onze verbazing dat de gemeente in al haar 

wijsheid de doorgaande recreatieve fietsroute door de Catrijper- 

en Groetermoor van Schoorldam naar Groet in kleine stukjes heeft gehakt. Alle polderweggetjes 

hebben op deze belangrijke fietsroute voorrang gekregen waardoor de fietser op deze prachtige 

route alle auto’s voorrang moet verlenen. Zonder overleg, niet consequent en niet doordacht heeft 

de gemeente dit uitgevoerd. Inmiddels zijn hierover vragen aan de beleidsambtenaar gesteld en zal 

een brief hierover aan de wethouder worden gestuurd. Wordt vervolgd! 

Met vriendelijke fietsgroet, 

Anthoin, Reijnoud, Wim en Herman 
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