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Beste Bergense Fietsers, 

 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. Inmiddels heeft de Fietsersbond aan alle politieke partijen 

die in de gemeente Bergen actief zijn twee notities gestuurd met fietsonderwerpen. Het is de 

bedoeling dat de politieke partijen deze onderwerpen opnemen in hun programma’s die ze nu 

opstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bijgevoegd vindt u twee korte 

notities: 

* Allereerst is een notitie met 3 punten bijgevoegd waarin de fietsproblematiek op een hoger 

abstractieniveau wordt benaderd. Het zet strategisch piketpaaltjes voor toekomstig fietsbeleid en de 

uitvoering daarvan. Klik hier om deze notitie te lezen. 

* Daarnaast is een inhoudelijker 13 puntenplan toegevoegd. Als de politieke partijen hun 

verkiezingsprogramma meer richting willen geven en wellicht nog sprekender willen maken dan 

kunnen ze de in deze bijlage opgenomen inhoudelijker punten opnemen. Klik hier om deze notitie te 

lezen.  

Omdat we jullie over deze notities nog niet hebben geconsulteerd willen we jullie van harte 

uitnodigen om jullie op- en aanmerkingen op beide stukken aan ons te sturen. 

Evenals 4 jaar geleden hebben wij het voornemen om een politiek café vlak voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te organiseren. Het spreekt vanzelf dat jij hiervoor 

wordt uitgenodigd. Tijdens dat politiek café zullen we de verschillende partijprogramma’s met elkaar 

vergelijken en hierover met jou en de afgevaardigden van de politieke partijen discussiëren. 

 

 

 

Mooi Bergen. Zoals aangekondigd heeft de 

Fietsersbond ingesproken bij een commissie 

vergadering van de raad toen die het over het 

collegevoorstel voor de openbare ruimte in project 

Mooi Bergen sprak. Naar aanleiding hiervan hebben 

we met enkele ambtenaren gesproken. In dat gesprek 

bracht de Gemeente naar voren dat als de 

stallingsplekken in de gemeenschappelijke ruimte 

binnen de 30 meter cirkels van beide supermarkten 

voor de helft aan de nieuwe supermarkt worden toebedeeld het totale aantal fietsparkeerplaatsen 

voor de nieuwe supermarkt aan door ons op basis van CROW richtlijnen berekende 66 plaatsen 

fietsparkeerplaatsen voldoet. Rekenkundig klopt dit.  

Er blijft echter ten aanzien van de beschikbare ruimte een fors probleem. Door de cirkel van 30 

meter loopt niet alleen de weg (Plein) waardoor deze overgestoken moet worden om enkele aan de 

nieuwe supermarkt toegerekende fietsenstallingen te bereiken. Ook ligt een aanzienlijk deel van de 

parkeerplekken aan de andere kant van de door vrachtauto’s gebruikte bevoorradingszone van de 

twee supermarkten en van de ingang van de parkeergarage. Tenslotte is een deel van de voetgangers 

en fietsparkeerzone niet meer dan 2 meter breed wat opstoppingen wel haast moet veroorzaken. 

Kortom wij vinden de ruimte voor voetgangers en parkerende fietsers per saldo veel te krap en 

maken daartegen dan ook bezwaar. 

 

http://www.fietsersbond.nl/


            

             

 Fietspaden zonder naam. Er bestaan in onze gemeente enkele fietspaden 

die geen officiële naam hebben. Dit is onhandig bij het uitzetten van 

fietsroutes maar is ook gevaarlijk bij calamiteiten. Zo kunnen hulpdiensten 

deze locaties moeilijk vinden. 

Een voorbeeld hiervan is het fietspad tussen de Rekervlotbrug en de 

Oosterdijk/Baakmeerdijk in Bergen. En zo zijn er meer voorbeelden. Kent u 

een fietspad zonder officiële naam in de gemeente? Meldt dit dan vóór 26 

juli a.s. bij de Fietsersbond (bergen-nh@fietsersbond.nl of bel 06-

54612377). De Fietsersbond gaat samen met inwoners, historische 

verenigingen en de gemeentelijke Commissie voor Cultuurhistorische 

Kwaliteit (CCK) onderzoeken welke namen officieel aan deze fietspaden 

kunnen worden gegeven. Een voorstel zal aan het college ter 

besluitvorming worden voorgelegd. Let wel: het gaat hier niet om de 

fietspaden in PWN/SBB gebied. 

 

 

Egmonden. De Fietsersbond heeft na een internationaal fietscongres een persbericht gestuurd over  

achterstanden in verbetering van het fiets wegdek. De voorbeelden kwamen vooral uit de 

Egmonden. Klik hier om het persbericht en de reactie van de gemeente te lezen. De wethouder wil 

met ons hierover in gesprek. En daar gaan we natuurlijk graag op in.  

De komende week zijn er 2 inloopavonden rond bestemmingsplannen: het nieuwe voetbalcomplex 

en het watertorengebied. De gemeente noemt rond het Voetbalcomplex de Fietsersbond als eerste, 

Lees hier het commentaar van de Fietsersbond en het antwoord van de Gemeente. De Fietsersbond 

wil in de toekomst graag een fietsverbinding minstens van de Nolenweg [ingang Roompot] naar de 

Watertorenweg en een autovrij of autoluw maken van het resterende deel van de Van 

Oldenborghweg. 

Wat het laatste betreft: een bewoner van de Van Oldenborghweg heeft gereageerd op onze wens 

om het conflict tussen wandelaars / fietsers en auto’s op dit stuk van Oldenborghweg te beëindigen.   

Ook met deze heer gaan we natuurlijk in gesprek 

 

 

Egmond aan Zee kent gezellige evenementen zoals de Braderie en de Visserijdag, die vooral door 

mensen per fiets worden bezocht. De Fietsersbond heeft de situatie bekeken en zich afgevraagd wie 

er mobiele fietsenstallingen kan plaatsen en of er andere maatregelen denkbaar zijn. 

 

 

Meer weten over fietsen en fietsbeleid in de Alkmaarse regio en over de gemeente Bergen in het 

bijzonder? Ga dan naar https://fietsmaar.wordpress.com/ . 

 

 

 

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond 

https://fietsmaar.wordpress.com/2017/06/26/op-plannen-kun-je-niet-fietsen/
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2017/07/nvb-egmondvelden-30-05-2017.pdf
https://fietsmaar.wordpress.com/

