
Kettingmail 7                Bergen, november 2016 
 

Beste Bergense Fietsers, 

 

Hier alweer een Kettingmail met, zo wij hopen, interessante fietswetenswaardigheden. 

Gesprek met de Wethouder: Naar aanleiding van onze verbazing over het voorrang verlenen aan 

auto’s over de polderwegen die het recreatieve fietspad door de Catrijper- en Groetermoor kruisen 

hebben we gesproken met Dhr. Van Huissteden. Gezamenlijk concludeerden we dat deze wijziging 

niet met de beleidsambtenaar en niet met de Fietsersbond is besproken, er ook nauwelijks een 

probleem was en door de gemeente een verkeerd signaal aan fietsers (uitkijken en voorrang 

verlenen!) en aan automobilisten (rij maar lekker hard door over onze polderwegen!) wordt gegeven. 

Wij kregen het gevoel dat hier een uitvoerende ambtenaar na een fout uit de wind wordt gehouden!                     

Verder is besloten om in april 2017, tegelijkertijd met de oplevering van de fietsstraat in Camperduin, 

weer een fietstocht en een fietsmanifestatie te organiseren.                                                       

Ook zal bekeken worden of weer onderbordjes met “dus niet 

snorren/brommen” kunnen worden geplaatst onder het verkeers-

bord “vrijwillig fietspad”. We verwachten zo brommers en scooters 

van het fietspad af te krijgen zodat fietsers rustig kunnen genieten 

van deze recreatieve fietspaden. 

Camperduin: Hiernaast zien jullie een ‘artists impression’ hoe de 

fietsstraat en de draailus er in Camperduin uit komt te zien. Hij 

moet vóór Pasen 2017 worden opgeleverd. 

Bergen: In een extra Verkeerscommissie vergadering is stilgestaan 

bij de ingediende ontwerpen voor Mooi Bergen. We zijn in dit 

verband een sterk voorstander van het ‘shared space’ model op de Dreef en het Plein. Deze 

inrichting heeft grote voordelen voor fietsers en voetgangers. De Fietsersbond pleit er voor dat 

vanuit de gemeente opname van minimum fietsparkeernormen (die in het fietsbeleid zijn 

opgenomen) in de ontwerpen wordt geëist en extra aandacht voor automobilisten komt die de 

parkeergarage (-s) in beide plannen in- en uitrijden en daardoor fietsstromen doorkruisen. De fietser 

dient extra beschermd te worden op de doorsteek Dreef – Karel de Grootelaan langs de huidige 

brandweerkazerne. Dit is een drukke doorgaande school-  en recreatieve fietsroute.  

Provincie Noord-Holland: Op 9 november is de Fietsersbond door de Provincie Noord-Holland samen 

met de gemeente Bergen uitgenodigd om over de verlichting van het fietspad langs de Bergerweg te 

spreken. Zoals eerder gemeld wil de Provincie helemaal geen verlichting. De Gemeente en 

Fietsersbond gaan pleiten om de verlichting op deze belangrijke fietsroute tussen Bergen en Alkmaar 

te behouden en uit te breiden.  

Egmond: De Fietsersbond wil een grondige verbetering van de route van Egmond aan Zee naar 

Alkmaar en andere plaatsen. Als onderdeel hiervan is aan de gemeente een document met foto’s 

gestuurd over slecht wegdek. Zie ook het bericht op de website 

https://fietsmaar.wordpress.com/category/bergen/                                                                                    

Op bovenstaande website staat ook nog andere fietsinformatie over de regio. 

Met vriendelijke fietsgroet, 

Anthoin, Reijnoud, Wim en Herman 

https://fietsmaar.wordpress.com/category/bergen/
http://www.fietsersbond.nl/

