
Aan: College van de gemeente Bergen

Van: Fietsersbond Bergen

Betreft: Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan ‘De 7 dorpelingen’

        
Bergen, juli 2017

Geacht College,

Nu de gemeenteraad uw ontwerpbestemmingsplan ’De 7 dorpelingen’ voor inspraak heeft vrijgegeven 
tekent de Fietsersbond middels deze brief bezwaar aan tegen de hoeveelheid ruimte die is gereserveerd
vóór de ingang van de nieuwe supermarkt ten behoeve van voetgangers en het parkeren van fietsen.

Wij hebben reeds tijdens de commissievergadering van 15 juni 2017 op basis van goede, in de 
gemeente voorkomende, praktijk voorbeelden van fietsparkeermogelijkheden bij supermarkten bezwaar 
gemaakt tegen het aantal fietsparkeerplaatsen vlak rondom de nieuwe supermarkt en de ruimte die voor 
stallende fietsers en voetgangers is gereserveerd.

De analyse is door ons op basis van de laatste, ons bekende CROW fietsparkeer richtlijnen gemaakt. 
Hieruit blijkt dat er 66 fiets parkeerplekken moeten zijn voor een supermarkt van deze omvang. En dus 
geen 41 die uit de nota Parkeerbeleid 2014 volgt.

 In een gesprek met de verkeerskundigen van de gemeente Bergen bracht men 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 de 66 plaatsen 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/ verlengde Dreef) 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, ter hoogte 
van de nieuwe supermarkt wat opstoppingen moet veroorzaken.

Kortom wij vinden de ruimte voor voetgangers en parkerende fietsers per saldo veel te krap en maken 
daartegen dan ook bezwaar.

In het gesprek met de verkeerskundigen hebben we een suggestie gedaan om ruimte voor de 
supermarkt ingang te creëren. Namelijk door simpelweg de rooi-/bouwlijn van het complex naar het 
zuiden te verplaatsen of de verlengde Dreef iets naar het noorden te verschuiven en wel zo dat de oost-
west rijbaan boven de bomen komt te liggen en de west-oost rijbaan net daaronder. 

Naast boven beschreven bezwaar willen wij ook onze zorgen delen over het terugbrengen van de 
snelheid van de auto’s komende vanaf de Dreef, de enorme toename van het autoverkeer in het 
verbindingsstraatje Dreef – Karel de Grotelaan in verband met de situering van de uitgang van de 
parkeergarage aldaar en hebben we ook twijfels over de aantallen fietsenstallingen voor de “horeca 
strip”. 

Uw reactie op bovenstaande tegemoetziend,

Met vriendelijke groet,
Namens de Fietsersbond Bergen,
Wim Smit
bergen-nh@fietsersbond.nl

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond
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