UITNODIGING
FIETSTOCHT DOOR SCHOORL EN
OPENING FIETSSTRAAT CAMPERDUIN
OP ZATERDAGMIDDAG 8 APRIL
Bergen, maart 2017,

Na het succes van vorig jaar organiseert de Fietsersbond Bergen in samenwerking met de gemeente
Bergen op zaterdag 8 april weer een fietstocht. Deze fietstocht start om 14.30 uur bij het Buitencentrum
van Staatsbosbeheer in Schoorl, is ongeveer 15 km lang en eindigt om 16.00 uur in Camperduin. Onderweg
zullen specialisten van de gemeente, Staatsbosbeheer en de Fietsersbond uitleg geven bij verschillende
fietsprojecten.
In Camperduin zullen de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, dhr. Cees Loggen en de
wethouders van Bergen, dhr. Peter van Huissteden en mw. Odile Rasch samen met de Fietsersbond de
nieuwe fietsstraat in Camperduin feestelijk openen. In korte inleidingen wordt aandacht besteedt aan de
voortgang van de realisatie van het fietsbeleid in Bergen. Tenslotte heeft u de gelegenheid om elkaar beter
te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij nodigen u, mede namens de gemeente Bergen, van harte uit voor deze interessante fietstoer en
feestelijke opening van de Fietsstraat in Camperduin.

Programma:
14.30 uur: Start Fietstocht (15 km.) Met de fiets verzamelen bij Buitencentrum van Staatsbosbeheer, Oorsprongweg
1, 1871 HA in Schoorl. Tijdens de tocht geven experts uitleg over fiets gerelateerde projecten.
16.00 uur: Feestelijke opening van de Fietsstraat Camperduin met inleidingen door de gedeputeerde en de
wethouders. 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 ‘aangeklede’ borrel aangeboden.
Schrijf je zo snel mogelijk in via E-mail: bergen-nh@fietsersbond.nl Vermeld daarbij naam en telefoonnummer.
Deelname is gratis! Voor meer informatie over het fietsbeleid in Bergen en de fietsroute: kijk op
www.fietsersbond.nl/bergen
We hopen u op 8 april te ontmoeten!
Namens de Fietsersbond Bergen: Herman Gelissen (0654612377)

Fietsen in Bergen: vrijheid en plezier; slim en gezond

