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Aanleiding: Omdat het hebben van een Jaarplan in 2016 nuttig was hebben we 

besloten om ook in 2017 een werkplan te maken. De Fietsersbond leden en 

geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld om input te geven op een 

concept van het werkplan. De opmerkingen zijn in deze definitieve versie verwerkt. Dit werkplan is 

inmiddels op de site gepubliceerd en ingebracht in het jaarplan van de Fietsersbond regio Alkmaar. 

Structuur: We kiezen er voor om voor onze onderafdeling nadrukkelijk geen bestuur te kiezen. Wel is 

een heldere taak/werk verdeling gemaakt te weten: 

Reijnoud:  Behartigt de fietsbelangen in de 3 Egmonden; 

Wim:   Behartigt de fietsbelangen in Bergen en Bergen aan Zee; 

Herman:  Behartigt de fietsbelangen in Schoorl, Groet en Camperduin; 

Anthoin:  Algemene  Backoffice ondersteuning. 

De eerste drie hebben ieder in hun gebieden contact met de bewoners, middenstand en 

verenigingen en beantwoorden vragen die betrekking hebben op hun gebied. 

 

Even terugkijken: In het jaarplan 2016 stonden vele projecten opgenomen die door ons zijn 

beïnvloed en die weer iets verder naar de realisatie zijn gebracht. Te melden zijn: Mooi Bergen 

(Wim), Eeuwigelaan, capaciteitsprobleem wordt nu onderkent 

(Wim), Route Egmond aan Zee naar Alkmaar verloopt zeer 

stroperig (Reijnoud), Fietsparkeervoorzieningen langs strand is 

verbeterd (Reijnoud), Schoorl Klopt! is opgeknipt en 

concentreert zich nu op het autoparkeren voor het centum 

(Herman), Fietsstraat Meidoornlaan is opgeleverd en 

fietsstraat Camperduin wordt dit voorjaar opgeleverd 

(Herman), Fietsdag op 2 april was een succes, we hebben aan 

100 Fietsersbondleden en geïnteresseerden in Bergen een 

maandelijkse nieuwsbrief uitgestuurd en tenslotte heeft de gemeente een groot deel van de 

projecten uit de Uitvoeringsagenda van het Fietsbeleid uitgevoerd.  

  

Doelen: Met onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat steeds meer inwoners en recreanten 

steeds meer gaan fietsen. Gedacht moet worden aan het verbeteren en veiliger maken van 

fietsroutes en parkeervoorzieningen en aan het positief naar voren brengen van de fiets en de 

fietser. Specifieker staan deze genoemd in het Fietsbeleid van de gemeente Bergen dat we met hen 

hebben samengesteld. De voortgang in de realisatie van dit beleid bespreken we 2 maandelijks in de 

Verkeerscommissie en periodiek met de beleidsambtenaar. 

 

Netwerken: We willen in het kader van zichtbaarheid en lobby 

dit jaar intensiever dan afgelopen jaar contact maken met de 

ondernemersverenigingen  en met de politieke partijen. Dit 

laatste is van belang omdat in 2018 de gemeentelijke 

verkiezingen zijn. Het streven is dat de politieke partijen de fiets 

een prominente plaats in hun verkiezingsprogramma’s inneemt. 

We schuiven elke 2 maanden aan bij de gemeentelijke 

Verkeerscommissie waarin onder leiding van de 

beleidsambtenaar projecten die van belang zijn voor de fietser worden besproken. Verder houden 



we contact met ‘de parel van Egmond’ (Reijnoud), PWN (Wim), SBB (Herman) en diverse media 

(Anthoin). 

 

Zichtbaarheid: We hebben het afgelopen jaar elke maand een Kettingmail met fiets 

wetenswaardigheden aan 100 Fietsersbondleden en geïnteresseerden in de gemeente Bergen 

gestuurd. We willen hiermee doorgaan al is het op een lagere frequentie. We willen nog meer de 

ontvangers activeren om mee te denken en mee te doen. 

  

 

Projecten: We proberen ons te concentreren op enkele projecten te weten: 

 Fietsinput geven via deelname in klankbordgroepen en via de gemeentelijke 

verkeerscommissie: Mooi Bergen: Wim. We proberen van het plein een ‘shared space gebied 

te maken en ervoor te zorgen dat er voldoende fiets parkeerplaatsen bij (nieuwe) winkels 

komen. Eeuwigelaan: Wim. We ijveren voor een extra fietspad aan de zuidzijde van deze laan 

(2 x éénrichting fietspad). Schoorl Klopt!: Herman. Centrum van Schoorl een, voor de fietser, 

aantrekkelijk ‘shared space’ gebied maken met voldoende fietsparkeerplaatsen en betaald 

autoparkeren. 

 Samenvoegen voetbalverenigingen in de Egmonden. Reijnoud 

 Route Egmond aan Zee via Egmond aan de Hoef naar Alkmaar: Reijnoud neemt hierin het 

voortouw en probeert vooral de oversteekbaarheid van de autoroutes en de veiligheid en 

doorstroming voor de fietser te verbeteren. Speerpunt hierin is de Egmonderstraatweg en 

met name de verkeerslichten daarop. 

 Fietsparkeervoorzieningen bij het strand: Vooral bij Egmond aan Zee moet nog het e.e.a. 

worden verbeterd. Reijnoud Ook de herinrichting van de hoofdstrandafgang in Bergen aan 

Zee verdient aandacht. Wim 

 Gemeentelijke fietsdag: Op zaterdag 8 april zal de Fietsstraat in Camperduin officieel worden 

geopend.  De Fietsersbond zal voorafgaand hieraan een Fietstocht organiseren. De 

wethouder zal in zijn speech aandacht geven aan de voortgang van de realisatie van het 

fietsbeleid. Samen met de gemeente gaan we dit vormgeven. 

 Doorgaande fietsroutes: Samen met de FB Regio Alkmaar en andere omliggende FB 

afdelingen inventariseren we de doorgaande routes routes op onder meer wegdek, 

voorrang, afwezigheid scooters, verlichting en zullen we verbeter voorstellen aan de 

gemeenten en de provincie presenteren. Hiervoor zullen we vooral de expertise die bij de 

Fietsersbond Regio Alkmaar beschikbaar is benutten. 

 Inventariseren/fotograferen van conflictpunten Fiets – auto waar deze elkaar in de weg 

zitten zoals autoparkeervoorzieningen bij fietsknooppunten en de wirwar aan de Parkweg in 

Bergen aan Zee. 

 We hebben twee projecten uit het Fietsbeleid te weten de 

inventarisatie en verwijderen van obstakels voor de 

fiets/fietspaaltjes en de inventarisatie van goede 

fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes op ons genomen. 

We willen deze inventarisaties graag samen met de 

Fietsersbondleden en andere fietsgeïnteresseerden in de 

gemeente Bergen vormgeven.  

 Aanleggen fietspad door de duinen tussen Bergen aan Zee 

en Egmond aan Zee; deze schakel in de internationale Noordzeeroute ontbreekt nog. Er zijn 2 

varianten. 



 Bespreken van andere ontbrekende routes bijvoorbeeld 

door de polder. 

 Het blijven volgen van de uitvoering van winter- en herfst 

maatregelen door de gemeente (en SBB/PWN) zodat 

fietspaden ook in die perioden goed berijdbaar blijven. 

 Aanhaken bij maatschappelijke bewegingen die binnen onze 

gemeente veranderingen in gang zetten om onze dorpen 

socialer/leefbaarder/gezonder/veiliger te maken. De fiets kan hier een betekenisvolle 

bijdrage leveren.  

 Monitoren of de veranderingen die wij op fietsgebied voor elkaar hebben gekregen ook 

uitpakken zoals wij voor ogen hadden en zo nodig problemen onder de aandacht brengen bij 

de gemeente. 

Evaluatie: Tussentijds maar zeker in december zullen we teruggrijpen op dit plan. We bekijken dan 

wat we hebben gerealiseerd en wat in het jaarplan voor 2018 opgenomen moet worden en anders 

moet. 


