
Kettingmail 8                Bergen, december 2016 
 

Beste Bergense Fietsers, 

 

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

Bergen: Eeuwigelaan. De klankbordgroep heeft zijn laatste bijeenkomst gehad. Tellingen wijzen uit 

dat het huidige fietspad echt te druk wordt waardoor fietsers onvoldoende ruimte hebben en 

aanwonenden aan de noordzijde van de Eeuwigelaan met moeite het fietspad kunnen kruisen. Onze 

wens is aan beide zijden van de rijbaan een eenrichtingsfietspad aan teleggen. Wij wachten af wat de 

raad gaat besluiten. Het lijkt makkelijk, maar de laanstructuur willen wij zo goed mogelijk bewaren, 

ook dat kost ruimte.  

Bergen: Raadsvergadering Mooi Bergen. Wij hebben ingesproken tijdens de raadsvergadering van 

29 november. Wij vinden dat fietsers het meest gebaat zijn bij veilige fietsroutes en voldoende 

fietsparkeerruimte in het gekozen plan. We hebben een oproep gedaan aan de raad om de 

parkeerruimte voor de fiets nu in de tekeningen op logische plaatsen te verwerken om niet achteraf 

er achter te komen dat er te weinig ruimte in het plan zit. Waardoor de voetganger en de parkerende 

fietser elkaar in de weg zitten. Verder pleiten we voor een haakse oversteek van de Dreef en voor 

expliciete aandacht voor de veiligheid van de fietser op de doorsteek tussen Dreef en Karel de Grote 

laan. Wellicht kan dit door een vrij liggend fietspad. In het algemeen roept de Fietsersbond op om 

vaker te voet of op de fiets naar het centrum te gaan. Anders voorzien wij dat het centrum steeds 

verder dichtslibt met autoverkeer.  

Provincie Noord-Holland: Fietsverlichting Bergerweg. Samen met een gemeenteambtenaar zijn wij 

in Haarlem in gesprek gegaan met de provincie om gezamenlijk te pleiten voor het behoud van de 

fietsverlichting langs de Bergerweg. Er is afgesproken dat er nieuwe fietstellingen komen. De laatste 

tellingen komen uit 2008. Wij gaan argumenten verzamelen om begin 2017 de provincie te 

overtuigen dat de fietsverlichting moet blijven. De fietspaden worden in 2018 verbreed. 

 Fietsen met de gemeente door Egmond: We hebben foto’s gemaakt van gaten en richels in het 

wegdek van fietspaden en fietsroutes in de Egmonden. Deze hebben we aan de gemeente gestuurd. 

Een aantal situaties is op verzoek van een ambtenaar samen bekeken om snel verbeteringen te 

realiseren. Andere stukken slecht wegdek vereisen een forse maatregel, namelijk asfalt leggen. 

 

 

 

http://www.fietsersbond.nl/


Egmond: Sportvelden en ruil met PWN. Waar komen de sportvelden voor de voetbalclubs die gaan 

fuseren? Het College van B en W stelt de rand ten zuiden van de Egmonderstraatweg voor. Dit is niet 

slecht voor fietsers: de afstanden van alle 3 Egmondse kernen is niet groot; er wordt een extra 

fietsroute door de sportvelden richting Bloedweg gepland. Het oude sportveld van Egmondia wordt 

natuur. De Fietsersbond heeft de gemeenteraad gevraagd, als voorwaarde te stellen aan PWN, dat er 

een fietspad komt van Egmond aan Zee naar Bergen aan Zee. Dit fietspad is in het gemeentelijk 

Fietsbeleid opgenomen.  

Oproep: Nu met de wethouder is afgesproken dat we in april wederom een fietsmiddag gaan 

organiseren om enerzijds de voortgang van de realisatie van het Fietsbeleid te bespreken en 

anderzijds de nieuwe fietsstraat in Camperduin officieel te openen moet e.e.a. worden 

georganiseerd. Wie wil deze middag namens de Fietsersbond Bergen samen met de gemeente 

organiseren? Laat maar even via een reply mail weten of je je hiervoor wilt inzetten! 

Petitie: Wij luiden de noodklok omdat Staatsbosbeheer van plan is om 96 hectare of meer 

dennenbos te kappen. Omdat een van de gevolgen het onderstuiven van fietspaden en 

fietsparkeerplaatsen in de duinen en bij het strand kan zijn willen we jullie oproepen om de petitie 

tegen dit plan te tekenen. Klik op:  Schoorlse bos moet blijven Meer achtergrondgegevens hierover 

en over fietsinformatie in de regio vind je op:  https://fietsmaar.wordpress.com/category/bergen/      

    

                              

 

 

Met vriendelijke fietsgroet en alvast prettige feestdagen,  

Anthoin, Reijnoud, Wim en Herman 

http://schoorlsebosmoetblijven.nl/petitie?page=575#comment-5761
https://fietsmaar.wordpress.com/category/bergen/

