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Beste Bergense Fietsers, 

 

Anthoin. We moeten deze Kettingbrief beginnen met het treurige bericht dat ons prominente 

Fietsersbond lid Anthoin 13 april is overleden. Wij danken hem voor zijn moed, doorzettings- 

vermogen en zijn positieve manier van leven. Wij wensen Marianne, Gemma en Tim veel sterkte toe. 

 

 

 
 

De opzet van de landelijke Fietsstad verkiezing is gewijzigd. Door deze wijziging zijn nu niet alleen 

steden als Den Bosch, Nijmegen en Groningen kanshebber maar ook gemeenten als Bergen. 

Bovendien zijn er sub categorieën waarin onze gemeente hoge ogen kan gooien. 

De Fietsersbond van Bergen wil een serieuze poging doen om de Fietsstad verkiezing voor 2018 te 

winnen. En daarvoor vragen wij uw medewerking. 

 
Wees de wind in de rug van fietsend Nederland 

Elke Nederlander kan fietsen. Ook al doet niet iedereen dat regelmatig. Fietsen is leuk, praktisch en gezond. Daarom zou 

elke fietser zich onbezorgd in het Nederlandse verkeer moeten kunnen bewegen. De Fietsersbond behartigt de belangen 

van elke fietser en stimuleert de overheid om het fietsklimaat te verbeteren. Dat is niet alleen veiliger en fijner voor 

fietsers, maar ook voor alle andere weggebruikers. Daarom fietsen we met al onze leden en vrijwilligers samen op om 

het verschil te maken. Als één machtige beweging die fietsend Nederland de wind in de rug geeft. 

 

Vul de enquête in en vraag familie, kennissen, buren etc. etc. dat ook te doen. We moeten minstens 

50 ingevulde enquêtes hebben om een beetje representatief te zijn. We hopen natuurlijk op veel 

meer ingevulde enquêtes. Druk hier om de enquête te beginnen! 

Je kunt tot 1 juni invullen! 

Zijn jullie ook trots op de fietsmogelijkheden in de gemeente Bergen? Laat dat dan via de enquête 

weten. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.       
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https://www.fietsersbond.nl/
http://www.fietsersbond.nl/


 

 

Zaterdag 8 april was het dan zover. Onze jaarlijkse fietstocht met aansluitend de opening van de 

Fietsstraat in Camperduin. Zo’n 35 fietsers hebben heerlijk een rondje langs vele nieuwe 

fietswetenswaardigheden in Schoorl en Camperduin gefietst. Rienk van der Meer, 

beleidsmedewerker van de gemeente Bergen gaf interessante achtergrond informatie. Vervolgens 

wachtten Kees Loggen (gedeputeerde van de provincie Noord Holland) en de wethouders Peter van 

Huissteden en Odile Rasch ons op om de nieuwe fietsstraat in Camperduin te openen. We sloten 

deze gezellige middag af met een hapje en een drankje die ons door de gemeente is aangeboden. 

Een uitgebreide foto impressie is te vinden op onze site. Druk hier om de foto's te zien 

 

  
Wim geeft uitleg over ‘wandelende duinen’  Gedeputeerde Loggen opent de fietsstraat 

 

Voorontwerpbestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond. De Fietsersbond heeft een reactie 

opgesteld op het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex in de 

Egmonden. De fusie locatie ligt ten zuiden van de Egmonderstraatweg tussen Egmond aan Zee en 

Egmond aan de Hoef. Onze belangrijkste opmerkingen zijn: 

 Het verbieden van gemotoriseerd (auto-) verkeer over de Oldenborghweg m.u.v. 
bestemmingsverkeer; 

 De omvang, aard en plaats van de fietsenstalling bij de voetbalvelden moet nadrukkelijk 
worden beschreven in de tekst; 

 Een nieuwe fietsroute van Nollenpad naar Watertorenweg over de oude Egmondia velden 
kan worden aangelegd 

 En tenslotte zien we juist nu de mogelijkheid om de in het Fietsbeleid opgenomen 
ontbrekende fietsroute tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee te realiseren. 

Wil je de hele brief lezen dan verwijzen we je naar onze site. Druk hier om de brief te lezen 

 

Egmonden: Gaten en richels in het wegdek van fietspaden en fietsroutes in de Egmonden zijn op 

enkele punten  gerepareerd [Egmonderstraatweg en Herenweg in Aan den Hoef]. Lastiger is, dat de 

richels als gevolg van boomwortels en de scheef gezakte tegels in de Heilooërzeeweg niet zijn 

verholpen. We hebben dit de wethouder gemeld. 

Tenslotte maken we jullie attent op het feit dat elke eerste donderdag van de maand om 13.30 een 

fietstocht vanuit PostaanZee in Egmond aan Zee wordt georganiseerd. Iedereen is welkom! 
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Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/04/fietstocht-8-apr-2017-camperduin.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/04/reactie-april-2017-voetbalveldenlocatie-en-egmondia.pdf

