
Kettingmail 16                     Bergen, januari 2018 

 

 

Beste Bergense Fietsers, 

 

U hebt na ons bericht van juli vorig jaar moeten wachten op een volgende Kettingmail. De 

oorzaak hiervan is gelegen in ziekten. We proberen de draad weer op te pakken: 

 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. Inmiddels heeft de Fietsersbond aan alle 

politieke partijen die in de gemeente Bergen actief zijn twee notities gestuurd met 

fietsonderwerpen.  

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 je 

hiervoor wordt uitgenodigd. De datum zal 6 of 7 maart zijn. Bericht hierover volgt 

 

Oproep paaltjes inventariseren 

De Fietsersbond heeft na overleg met de gemeente in de Egmonden geïnventariseerd, waar 

paaltjes staan. Vraag: wie kan bekijken waar in Bergen en Schoorl fiets[aaltjes staan, liefst 

met foto’s? Wie dit zou willen, kan contact opnemen met onderstaand mailadres. 

 

Gladheidsbestrijding rond 11 december 2017 

Rond 11 december viel er veel sneeuw. Fietsers troffen in de gemeente fietsroutes aan, die 

goed waren behandeld en dus berijdbaar waren. We hebben aan de gemeente onze 

complimenten over gebracht. Om een indruk te krijgen hierbij een foto bij Egmond aan den 

Hoef. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietspad zuidzijde Eeuwigelaan Bergen 

In december heeft de gemeenteraad ermee ingestemd, dat ook aan de zuidzijde een 

fietspad wordt aangelegd: het huidige fietspad aan één zijde in 2 richtingen voldoet niet aan 

de normen. We zijn hier erg blij mee, zodat we de gemeente per mail hebben gefeliciteerd 

hiermee; het heeft veel inzet gevraagd. De gemeenteraad nam ook een motie aan om het 

zuidelijke fietspad beter te laten aansluiten op de Hoflaan; dit is een onverwachte meevaller. 

 

Mooi Bergen.  Het plan voor het centrum is te zien in de bibliotheek met onder andere een 

3D-bril. De Fietsersbond heeft zich ingezet voor meer ruimte voor gestalde fietsen. In 

december heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor verdere ontwikkeling van het 

plan. 

 

 



Fietspaden zonder naam.  

Zoals al eerder gemeld heeft men vanuit de gemeente de Fietspaden zonder naam 

geïnventariseerd en zijn er suggesties gedaan voor een naam. Dit proces loopt maar heeft 

nog wel even wat tijd nodig om allerlei onverwachte hobbels te nemen voordat de namen 

officieel zijn en op de naamborden verschijnen. 

 

Schoorl 

Het is de bedoeling, dat in een opnieuw ingericht centrum van Schoorl de auto minder 

nadrukkelijk aanwezig is. Het fietspad dat achter de Jumbo uitkomt zal beter moeten 

aansluiten. De Fietsersbond heeft zitting in de meetekengroep namens de fietsers. 

  

   We vinden nu, dat de auto een te overheersende 

    positie heeft in de winkelstraat; zie bijgaande 

    foto. We geven de voorkeur aan een situatie 

    waarin voetgangers en fietsers meer ruimte 

    krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw asfalt Hargerzeeweg 

Het Hoogheemraadsschap heeft nieuw asfalt aangebracht op het fietspad tussen Hargen 

aan Zee en Schoorl aan Zee; de Fietsersbond is erg blij met de forse verbetering van de 

kwaliteit van het wegdek. 

 

Egmonden: Fietspad Heilooërzeeweg noordzijde 

Vanaf november 2016 vraagt de Fietsersbond aan de gemeente om de oneffenheden als 

gevolg van boomwortels die het asfalt omhoog drukken, glad te strijken.  Opvallend daarbij 

is, dat de gemeente wel in de Egmonden veel andere wegen heeft voorzien van een nieuwe 

laag asfalt, maar niet het fietspad Heilooërzeeweg-noord.  De Fietsersbond heeft bij de 

wethouder aangegeven, hierover een gesprek te willen; dan kan gelijktijdig de uitvoering van 

het gemeentelijk beleid op andere punten aan de orde komen met accent op het onderhoud 

van fietsroutes in het algemeen. 

 

Aanrijdroutes plan Delversduin 

De gemeente wil woningen bouwen op het gebied Delversduin in Egmond aan den Hoef. Het 

plan is, om de fietsers en wandelaars vanaf 3 wegen dit gebied te laten bereiken. Dit is 

prima. We hebben gevraagd, om tevens de omliggende wegen fietsvriendelijker te maken: 

de Herenweg en de Egmonderstraatweg en daarvoor plannen te ontwikkelen. 

 

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/ . 
Email: bergen-nh@fietsersbond.nl 

 

 

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond 

https://fietsmaar.wordpress.com/
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