
Kettingmail 10                Bergen, maart 2017 
 

 

Beste Bergense Fietsers, 

 

Zo vlak voor de verkiezingen nemen wij de mogelijkheid te baat om jullie te informeren welke 

politieke partijen de fiets een plaats in hun programma hebben gegeven. De analyse van alle 

programma’s is door de centrale ondersteuningsorganisatie in Utrecht gemaakt. Hieruit blijkt dat 

zowel D’66 als Groen Links uitstekend scoren. Voor meer informatie over de analyse per 

partijprogramma klik dan op: Verkiezingsprogrammas

 

 

In de vorige Kettingmail hebben we het concept Werkplan 2017 voor de afdeling Bergen van de 

Fietsersbond aan jullie gestuurd met het verzoek hier kritisch op te reageren. We hebben 3 reacties 

ontvangen. Die opmerkingen waren: * Terughoudend zijn met het aanleggen van nieuwe fietspaden 

in kwetsbare natuur. Hiervan zijn wij ons bewust maar willen toch graag, zoals in het beleid van de 

gemeente staat, graag een verbinding tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee als onderdeel van 

de internationale kustroute. * Extra aandacht voor het beheer van de wegen in de herfst en de 

winter. Hier zullen we nogmaals de gemeente naar vragen en e.e.a. samen met jullie monitoren. * De 

vraag is hoe het fietsprobleem, dat nu wel door alle partijen wordt onderkent, vorm moet worden 

gegeven. Wij zijn enthousiast over het voorlopig ontwerp van de gemeente betreffende een nieuw 

éénrichtingsfietspad aan de zuidzijde. Wij houden de vinger aan de pols hoe dit precies zal worden 

gerealiseerd. Op onze site staat het definitieve Werkplan 2017. Klik op: Werkplan 2017 FB Bergen 

 

 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/meer-fiets-verkiezingsprogrammas/
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/meer-fiets-verkiezingsprogrammas/
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/03/werkplan-2017-fb-bergen.pdf
http://www.fietsersbond.nl/


De Fietstocht op zaterdag 8 april start bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer (Oorsprongweg 1 

Schoorl) om 14.30 uur. We gaan 1,5 uur fietsen waarbij we op bepaalde punten van de gemeente en 

van SBB uitleg krijgen. De route gaat ongeveer als volgt: Schoorl Centrum (gemeentelijk project), 

Schoorl Oost (Fietsstraten), Schoorl aan Zee (wandelende duinen), Hargen (nieuw fietspad), Groet 

herinrichting Heereweg en Camperduin (fietsstraat). In Camperduin zullen de gedeputeerde van de 

provincie Noord Holland en een of enkele wethouders de fietsstraat, samen met ons, openen. 

Daarna is er ruimte voor speeches. Daar wil de Fietsersbond iets zeggen tegen de gedeputeerde over 

het voor de fiets verlichten van de Bergerweg. Zoals jullie weten is de Provincie voornemens om alle 

verlichting daar weg te halen. Om ons pleidooi kracht bij te zetten willen we jullie vragen om 

allemaal zaklantarens/fietslampjes/schijnwerpers mee te nemen en de gedeputeerde eens lekker 

in het licht te zetten. We hopen dat velen van jullie hieraan en natuurlijk aan de fietstocht 

deelnemen. Tenslotte krijgen jullie door de gemeente een drankje aangeboden. 

Voor de organisatie is het fijn om te weten hoeveel fietsers meedoen. Daarom vragen we jullie je via 

een “reply” van deze mail met naam, mailadres en telefoonnummer in te schrijven vóór 3 april.  

 

Laat deze fietstocht net zo’n groot succes worden als vorig jaar! 

 

Tenslotte maken we jullie erop attent dat in de 

Raadsvergadering van a.s. donderdag, 16 maart het college haar 

ideeën toelicht over het nieuwe fietspad langs de Eeuwigelaan. 

De inhoudelijke behandeling in de raad zal waarschijnlijk in april 

plaatsvinden. 

 

We hopen jullie op 8 april te mogen begroeten, 

 

Met vriendelijk fiets groet, 

Anthoin, Wim, Reijnoud en Herman 
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