
8 politieke verkiezingsprogramma’s bekeken …….. 
en geconfronteerd met de Fietsersbond ideeën voor fietsers!  
 
Inleiding 
Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In Bergen gaan 8 politieke partijen de zetels 
in de gemeenteraad verdelen. De Fietsersbond afdeling Bergen heeft hun programma’s vergeleken, 
een debatavond georganiseerd en de verkiezingskrant bekeken.  
We hopen dat de leden van de nieuwe gemeenteraad letten op fietsbelangen. 
We nemen één argument voor de fiets uit het Fietsbeleidsplan dat de gemeente heeft vastgesteld in 
januari 2016: “vaker kiezen voor de fiets heeft een positieve invloed op de bereikbaarheid van de 
centra en de kust”.  
 
Stimuleren fietsgebruik en kwaliteit fietsroutes 
Om meer mensen te verleiden om op de fiets te stappen is het nodig om de kwaliteit van fietsroutes te 
verbeteren. D66, PvdA en GL willen fietsgebruik stimuleren door meer kwaliteit te bieden. D66 is de 
enige met een concrete vertaling, o.a. het verbreden van fietspaden. 
Wat betreft het verbreden van te smalle fietspaden: na jarenlange voorbereiding besloot de 
gemeenteraad onlangs in meerderheid om een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan te Bergen aan 
te leggen. Het huidige fietspad in 2 richtingen is te smal en te druk en heeft een verhoogd risico op 
botsingen. Het tweede fietspad zal een aanmoediging zijn om met de fiets naar het strand te komen. 
D66 en PvdA schrijven dat ze het tweede fietspad aanleggen. Behoorlijk Bestuur Bergen wil het 
raadsbesluit. GroenLinks wil het genomen besluit ‘parkeren’. 
Goed wegdek is van groot belang voor fietsers: snel onderhoud plegen en tegels vervangen door 
asfalt of betonplaten is nodig, zoals ook het Fietsbeleidsplan stelt. Nu gebeurt dit te beperkt. Geen 
enkel partijprogramma wijdt hier aandacht aan. 
 
Fietsveiligheid 
Vele partijen schrijven iets over (fiets-)veiligheid. Kies Lokaal wil specifiek veilige fietsroutes voor 
kinderen van huis naar school en sport. Geen van de programma’s geeft aandacht aan de overlast 
van scooters en brommers en maatregelen daartegen. 
 
Recreatieve routes, ontbrekende schakels en transferia 
De gemeente Bergen trekt veel recreanten en toeristen. Veel van hen fietsen graag. Ze hebben sterke 
voorkeur voor een route zonder brommers en auto’s. Dit kan door zgn. ‘ontbrekende schakels’ in het 
netwerk te onderzoeken en aan te leggen. Het Fietsbeleidsplan  van de gemeente bespreekt dit als 
wens. Geen van de partijprogramma’s zegt hier een woord over. Behoorlijk Bestuur Bergen zei tijdens 
de discussieavond op 6 maart, geen fietspad tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee te willen. 
Ons wensbeeld is om op enkele plaatsen het met de auto rijden naar parkeergelegenheid te 
verplaatsen naar transferia, bv rond de Van Oldenborghweg. Enige verkiezingsprogramma’s bieden 
daar aanknopingspunten voor zoals D66, Gemeentebelangen en VVD. Maar hierover zullen we nog 
uitgebreid in gesprek willen, ook bij de eventuele ontwikkeling van de voetbalvelden Egmond aan den 
Hoef. 
 
Winkelgebieden 
Waar automobilisten en fietsers plus voetgangers elkaar in de weg zitten, is terugdringen van de 
dominantie van het autoverkeer gewenst. Volgens de verkiezingskrant wil de PvdA de Heereweg in 
Schoorl en het gebied rond de ruïnekerk autovrij maken. CDA en Behoorlijk Bestuur Bergen kiezen 
voor uitbreiding van faciliteiten voor auto’s: een uur gratis parkeren bij winkels en/of grote 
ondergrondse parkeergarages. Dit zal de leefbaarheid in onze dorpen niet ten goede komen. 
 
Ambtelijke capaciteit voor uitvoering fietsbeleid 
De Fietsersbond vraagt om voldoende ambtelijke capaciteit om het Fietsbeleidsplan te kunnen 
uitvoeren. Duidelijkheid hierover geven de programma’s niet. VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen willen 
minder ambtenaren dan wel een vacaturestop. Dit zal de uitvoering van fietsbeleid niet bevorderen. 
 
 

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond 
 

http://www.fietsersbond.nl/

