
Conclusies van gegeven reacties op stellingen Fietsersbond 
voor gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 Stelling Conclusie 
 

1 

 

Er komt een fietsbrug over de 
N245 tussen Vroonermeer Noord 
en Alkmaar Noord. 

De meeste politieke partijen willen een goede veilige 
verbinding, zowel fietsbrug, als fietstunnel. Als men 
tegen is zijn de voornaamste argumenten of 
voorwaarden: kosten, behoeftepeiling, onderzoek en 
subsidiemogelijkheden. 

 

2 

Het kruispunt Stationsweg-
Scharlo-Zocherstraat-
Bergerweg wordt fietsvriendelijk 
ingericht, met OFOS (Opgeblazen 
Fiets Opstel Strook) op 
Stationsweg,  Scharlo, Bergerweg. 

Eerst goed onderzoek doen welke oplossing van 
inrichting het beste is. Combineren met problematiek 
Bergerhoutrotonde. 

3 Er komt een tunnel of fiets-
voetgangersbrug onder/over 
de Huiswaarderweg, tussen de 
Laan van Straatsburg en de 
Schinkelwaard.  

Deze oversteek is een obstakel in goede fietsverbinding 
Alkmaar- Noord naar Alkmaar binnenstad. Niet van deze 
tijd om 6-baans autoweg over te steken. 
Tegenargumenten zijn dat er tunnels liggen zowel ten 
westen en ten oosten van deze gevaarlijke oversteek. 

4 De dorpsstraten van 
Grootschermer, Schermerhorn, 
Graft, De Rijp, Oost-Graftdijk en 
West-Graftdijk worden fietsstraten. 

Er zijn duidelijke vóór- en tegenstandpunten. Fiets- en 
verkeersveiligheid, en ook dorpse karakter zijn belangrijk. 
Maar handhavingsprobleem een tegenargument. BAS 
vindt het niet nodig en VVD vindt dat er geen 
gelijkwaardigheid van vervoersmiddelen plaatsvindt. 

5 Alle verkeerslichten voor fietsers 
worden, (waar mogelijk) voorzien 
van detectielussen een stuk vóór 
het verkeerslicht en voorzien van 
registratiemelding (lichtje dat 
aangeeft dat gedetecteerd is op 
de drukpaal). 

Deze stelling heeft de meeste consensus tussen de 
politieke partijen. Iedereen is het hiermee eens. 

6 Op alle wegen met gemengd 
verkeer binnen de bebouwde 
kom van Alkmaar geldt een 
maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Op deze stelling is zeer verschillend gereageerd. 
Argumenten: afhankelijk zijn van landelijke wetgeving, 
handhaving in 30km-gebieden en uitsluiten van 
ontsluitingswegen met 50 km/uur. 

7 Het fietspad is alleen toegestaan 
voor, schone, uitlaatloze 
voertuigen (dus geen 
verbrandingsmotoren). 
 

Dit is een zeer discutabel punt. Alleen Groen Links en 
Partij voor de Dieren zijn het unaniem eens. Bij de 
overige partijen zijner meerdere (principiële) motieven 
om dit niet te willen, zoals snelheidsverschillen, 
keuzevrijheid. 

8 De verzinkbare paal op 
de Zeswielenbrug gaat ook in de 
middagspits omhoog. 

Ook over deze stelling wordt zeer verschillend gedacht. 
Als de paal omhoog zou gaan, dan moeten er eerst aan 
allerlei voorwaarden worden voldaan. Ook wordt 
gevreesd dat er, bij paal omhoog, op andere trajecten 



 opstroping  ontstaat. Bij omrijden geeft dat weer extra 
milieueffecten. 

9 In de parkeergarage aan de 
Kanaalkade (Karperton) kunnen 
fietsen gratis gestald worden. 

Eigenlijk wil iedereen dit (behalve BAS), maar meestal 
ingevoerd als oude Karperton gesloopt is en een nieuwe 
garage is gebouwd. Ook is het een discussiepunt of er 
gratis door fietsers geparkeerd mag worden. 

10 Fietsparkeervakken worden met 
belijning gemarkeerd voor het 
ordelijk stallen van fietsen op 
plaatsen waar geen rekken staan. 

Bijna elke politiek partij vindt dit een goed idee. PvdD 
vindt dat er overal in de stad goede 
stallingsmogelijkheden moeten zijn, zodat belijning niet 
hoeft. BAS vindt het niet nodig. Ook wordt gesuggereerd 
dat de oorzaak van slordig parkeren ligt bij de fietser zelf 
(gedrag). 

 Uitdaging Conclusie 
11 Alkmaar is Fietsstad van het jaar 

2021 
 

OPA spreekt zich niet uit om de uitdaging aan te gaan 
om Alkmaar Fietsstad van het jaar 2021 te zijn. De 
overige politieke partijen willen de uitdaging aangaan. 
Voor de CU hoeft een prijs niet zo nodig; ze willen 
continu aandacht voor het fietsverkeer. 

 


