Aan:

Leden gemeenteraad Bergen

CC:

College van Burgemeester en Wethouders

Van:

Fietsersbond Bergen p/a Wim Smit, Oude Bergerweg 49, 1862 KJ Bergen

Betr:

Waarom 2 maal één-richtingsfietspad Eeuwigelaan?

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bergen,4 mei 2017,

Als Fietsersbond zijn wij voorstander van twee maal een één-richtingsfietspad langs de Eeuwigelaan.
In deze brief geven wij hiervoor de onderbouwing.
Evenals de bewoners van de Eeuwigelaan wil ook de Fietsersbond de laanstructuur graag handhaven. Het
aantal fietsers op deze belangrijke doorgaande hoofdfietsroute tussen Bergen en Bergen aan Zee/de
Egmonden groeit echter jaar na jaar. Cijfers uit 2015 tonen aan dat in de periode van januari tot en met
oktober (304 dagen) de landelijke CROW richtlijn op het 2-richtingsfietspad op 213 dagen (70%) fors wordt
overschreden. Gedurende 30 dagen zou het fietspad zelfs minimaal 3,5 meter breed moeten zijn.
Er moet dus iets gebeuren !
Naast dat het drukker is geworden is de gemiddelde leeftijd van de fietser ook omhoog gegaan. Oudere fietsers
hebben meer ruimte nodig omdat ze iets meer slingeren met als gevolg dat tegenliggers kunnen worden
geraakt. Een één-richtingsfietspad is altijd veiliger dan een twee-richtingsfietspad. De CROW beveelt daarom
ook aan om uit te gaan van een één-richtingsfietspad.
Daarnaast is een grote transitie gaande naar de elektrische fiets. De snelheden worden hoger en ook zij hebben
meer ruimte nodig zeker als moet worden ingehaald. Vanwege de grote snelheidsverschillen gebeurt dit
veelvuldig. Door de elektrische ondersteuning komen er ook steeds meer bakfietsen, driewielers en andere
varianten op het fietspad.
Tenslotte krijgen wij klachten van bewoners aan de noordzijde van de Eeuwigelaan dat zij bij mooi weer
nauwelijks het drukke twee-richtingsfietspad vanuit hun oprijpad kunnen oversteken.
Kortom: Een één-richtingsfietspad aan de noordelijke zijde van de Eeuwigelaan is voor iedereen altijd veiliger!
De Buerweg is geen alternatief voor de fietsers die uit het centrum komen of via de Natteweg en noordelijker
gelegen wegen ons dorp binnen komen omdat het gewoon om is. Ook voor een deel van de fietsers die
zuidelijker ons dorp binnen komen is het niet ‘de fietsroute’ omdat de Buerweg een slecht, bol wegdek heeft.
De Fietsersbond pleit krachtig voor het aanleggen van een extra éénrichtings-fietspad aan de zuidzijde van de
Eeuwigelaan. Met behoud van het lommerrijke karakter van de Eeuwigelaan en wel zo dat de inwoners van de
zuidzijde zo veel als mogelijk zicht houden op het fietspad bij het uitrijden van hun tuin.
Wij zijn blij dat de gemeente al veel doet om meer bewoners en bezoekers van onze mooie gemeente voor de
fiets te laten kiezen. Eigenlijk kan het ook niet anders omdat anders meer auto’s de gemeente zullen
verstoppen, meer schadelijke stoffen zullen worden uitgestoten en parkeerplaatsen overvol zullen raken.
Wij vragen de gemeenteraad het voorstel van het college te volgen en te besluiten voor de aanleg van een
extra éénrichtings-fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan en het fietspad aan de noordzijde éénrichting
te maken. Dit zou weer een belangrijke stap zijn in het fietsvriendelijker maken van onze mooie gemeente.
Indien u nog nadere toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met de Fietsersbond Bergen.
bergen-nh@fietsersbond.nl of bellen met 06 55741072
Met vriendelijke groet,
Wim Smit

Fietsen in Bergen: vrijheid en plezier; slim en gezond

