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Inleiding

Sinds de verkiezingen van 2014 heeft de gemeente Bergen een goed Fietsbeleidsplan vastgesteld met
uitstekende vertrekpunten: “Ten opzichte van de auto heeft de fiets meerdere voordelen. De fiets 
neemt minder ruimte in beslag, is beter voor het milieu en levert minder gevaar op. Ook is het 
gebruik van de fiets beter voor de volksgezondheid.” Ten opzichte van dit plan zal de Fietsersbond 
onderwerpen en projecten toevoegen. Fietsbeleid is vooral bestaande fietspaden verbeteren en 
nieuwe fietspaden aanleggen, maar ook eventuele overlast van auto’s of scooters op fietsroutes 
verminderen c.q. opheffen. 

Algemeen

1.) De gemeente betrekt de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid maar ook bij het klimaatbeleid, 
actieplannen voor betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht. 
Bij ruimtelijke plannen wordt uitgegaan van de fiets. De aanstaande Omgevingswet biedt een 
uitgelezen mogelijkheid om al deze aspecten in een integrale omgevingsvisie op te nemen. E.e.a. 
houdt in dat in een plan voor de nieuwe voetbalvelden vooral ook aan fietsenstallingen wordt 
gedacht en in alle bestemmingsplannen zoals voor het centrum van Bergen, voor Schoorl en voor het
watertorengebied en Egmondia in de Egmonden de fiets een belangrijke pijler is.

2.) De gemeente zet in op groei van het fietsgebruik en neemt belemmeringen daarvoor weg. De 
doelstelling uit het Beleidsplan wordt nogmaals krachtig bevestigd. “Binnen de gemeente Bergen 
vindt ongeveer 30% van alle verplaatsingen plaats per fiets. Daarmee scoort de gemeente volgens de 
normering die het CBS aanhoudt “zeer goed”. Als wordt gekeken naar verplaatsingen tot 7,5 
kilometer, dan is het aandeel 43% wat een score “goed” betekent. De ambitie van de gemeente 
Bergen is om binnen vijf jaar ook op dit onderdeel een score “zeer goed” te krijgen. Dit betekent dat 
het fietsgebruik tot 7,5 kilometer in 2021 moet zijn toegenomen tot minimaal 46%”. Daarnaast staat 
de Gemeente Bergen in de nationale Fietsstadverkiezing 2018 van de landelijke Fietsersbond op de 
…… (in januari 2018 bekend) plaats van aantrekkelijke fietsgemeenten. De gemeente streeft ernaar 
om minstens .. plaatsen te stijgen in 2020 en minstens .. te stijgen in 2022. Zo’n relatieve doelstelling 
getuigd van ambitie.

3.) De gemeente regelt een eigen budget voor de uitvoering van het fietsbeleid binnen de begroting 
voor verbeteringen aan de fietsinfrastructuur die niet kunnen worden opgenomen in gewone 
rioolvervanging en herbestrating, formuleert concrete doelen en monitort deze. 

Excellente fietsinfrastructuur

4.) De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van 
geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten; ze houdt daarbij rekening met 
groeiende aantallen fietsers, de minder vaardige fietsers, kleine kinderen en ouderen die steeds 
langer blijven fietsen, de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewielers en 
transportfietsen. Bij aanleg wordt minimaal uitgegaan van de landelijke CROW-richtlijnen. Reijnoud  
Fietsnetwerk bestaat uit zowel fietspaden als autoluwe wegen zoals fietsstraten. In het 
Fietsbeleidsplan 2016 is afgesproken, dat bestaand fietsnetwerk wordt getoetst aan wensen: dit 



betreft niet alleen asfalt als wegdek en voldoende breedte van fietspaden; maar ook kortere 
wachttijden en omdraaien voorrang. Toetsen bestaand fietsnetwerk leidt tot een meerjaren-aanpak 
met prioriteitsstelling, waarin ook ongevallencijfers worden meegewogen. Voorbeeld A9-Kogendijk 
en rotonde Franschman. 

5.) De gemeente gebruikt voor de fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij 
gladheidbestrijding prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes. 

6.) De gemeente investeert in regionale snelfietsroutes voor met name het woon-werk en woon-
school fietsverkeer In uitvoeringsprogramma worden minstens 2 hoofdroutes opgenomen: in Bergen 
de as Landweg – Bergerweg , incl de kruisingen en in de Egmonden de route Hoeverweg – 
Egmonderstraatweg – Voorstraat. Voor deze laatste route komt een raamplan waarvan de kwaliteit 
die van een snelfietsroute benaderd vanwege het belang voor de bereikbaarheid van de kust. De 
ontbrekende schakels in het recreatief netwerk (waarnaar het Fietsbeleidsplan ook verwijst) worden 
aangelegd of onderzocht: fietspad Egmond aan Zee – Bergen aan Zee; Alkmaar – t Woud, Bergen – 
Heiloo, Watertorenweg – Delverspad. 

7.) De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd 
ontwerpen”: fietsers en voetgangers zijn leidend en de auto-ontsluiting wordt als laatste ontworpen.

Veilig fietsen en fietsgebruik

8.) De gemeente zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door de 
minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan op voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers.

9.) De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur 
en autovrije zones in (zeker in woonwijken en bij winkelcentra) met uitzondering van de alle drukste 
verkeersaders. De gemeente realiseert in de 30 km-gebieden zo veel mogelijk autoluwe fietsroutes 
met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen en provinciale 60 km-wegen 
zoals de kruising N512 – Weg naar de Bleek. 

10.) Overlast scooters en brommers wordt verminderd. Zo worden scooters van fietspaden langs 50 
km-wegen geweerd, geen brommers meer op 2-richtingsfietspaden langs 60 km-wegen toegelaten 
en afspraken met handhavers op controle van scooters op onverplichte fietspaden gemaakt.

11.) Overbodige paaltjes worden verwijderd en de locaties met noodzakelijke paaltjes worden 
ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen.

12.) Fietspaden zien wij het liefst verlicht. Dit is zowel verkeer- als sociaal veiliger. Als verlichting niet 
mogelijk is dan wordt het fietspad voorzien van kantbelijning. 

Goed en veilig stallen

13.) De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (die 
voldoen aan de normen van Fietsparkeur) bij bushalten, sportvoorzieningen, winkels, supermarkten 
en andere publiek aantrekkende voorzieningen waarbij ook evenementen inbegrepen. Indien de 
fietsparkeercapaciteit op straat te klein is breidt de gemeente deze uit, zo nodig ten koste van de 
autoparkeercapaciteit op straat.

Fietsen in Bergen: vrijheid en plezier; slim en gezond


