
Reacties van de politieke partijen op stellingen van de Fietsersbond t.b.v. gemeenteraadverkiezingen 21 maart 2018
EENS Oneens Mits / Maar / Tenzij

Stellingen         Lijst: 1. OPA 2. PvdA 3. VVD 4. CDA 5. D66 6. Groenlinks 7. LA 8. SPA 10. BAS 11. Denk 13. CU 14. PvdD

1 Interessant punt voor de toekomst. 

2 Suggestie wordt opgenomen

3

4 Dit vindt BAS vooralsnog niet nodig

5 Kan worden gerealiseerd.

6 Neen Eens

7 Oneens , keuzevrijheid mensen.

8 Oneens Neen.

9

10 Is een reële optie die u voorstelt Prima, geen problemen mee. Prima idee. kan je hier toch onmogelijk tegen zijn. Eens

11 Niet beantwoord. De SPA wil die uitdaging wel aan!      

Aanvullende opmerkingen

12. Voor iedereen Deze partij heeft als enige niet gereageerd.

9. DPA Deze partij kwam met de volfende verklaring:

De stellingen komen als reeds vastgestelde standpunten over zodat geen ruimte is voor discussie niet anders dan  simpelweg overnemen van uw ‘eisenpakket’.

Er wordt ons eigenlijk geen ruimte gegeven om het hier al dan niet mee eens te zijn.

Wij dragen de fietsers een warm hart toe en willen graag meedenken maar uw stellingen zoals u deze aanbiedt staan ons inziens een open debat in de weg.

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

Oneens , niet realistisch, te duur. 
Staat achter huidig plan Langzaam 
Verkeer

Voor noordelijke ontsluiting van 
Vroonermeer Nrd is dit een goed idee. 
Nu wordt omgereden over 
Daalmeerpad. Wel naar de kosten, en 
mogelijkheden voor  (Provinciale) 
subsidie. Ook alternatieven, zoals een 
tunnel. We kunnen ons geld tenslotte 
maar één keer uitgeven.          

Is zéér voor goede bereikbaarheid, 
voor alle vervoersmiddelen. Dat 
betekent investeren in infrastructuur, 
verbetert bereikbaarheid. In program 
opgenomen dat fietsoversteken bij 
ringweg (ook N245) zoveel mogelijk 
ondertunneling. Extra fietsoversteek 
Vroonermeer Nrd niet op voorhand 
negatief. Eerst behoefte onderzoek, 
omdat fietstunnels zijn Vroonermeer 
Zd en ten noorden bij Daalmeerpad.

Een goede fietsverbinding tussen 
Vroonermeer en Alkmaar Noord lijkt 
D66 een goed idee. Als dat 
realiseerbar is met een fietsbrug zal 
D66 daar voor zijn.

Eens. Er moet een veilige en voor 
fietsers een makkelijke ontsluiting 
komen tussen de nieuwe wijk 
Vroonermeer Noord en Alkmaar 
Noord. 

Dit lijkt Leefbaar Alkmaar een goed en 
logisch idee. De nieuwe wijk moet ook 
voor fietsers goed toegankelijk zijn

veilige fietsverbinding tussen 
Vroonermeer Nrd en Alkmaar Nrd is 
noodzakelijk.  Er moet onderzoek 
komen naa meest veilige oplossing 
waarbij koste een rol spelen. Is 
populair  te stellen dat veilige 
oplossing fietsbrug is. Te makkelijke 
uitspraak

BAS zal een eventueel onderzoek 
hiernaar ondersteunen. In principe 
staat BAS positief tegenover dit idee. 
Een definitief standpunt hangt af van 
kosten-baten

Niet nodig. Bewoners kunnen via twee 
tunnels naar de overkant komen. Via 
de tunnel Vroonermeer Zd naar De 
Mare.  Beide tunnels bieden een 
verbinding met Alkmaar Nrd.

geen voorstander van een fietsbrug. 
Een tunnel om Vroonermeer Nrd en 
Alkmaar Nrd te verbinden zien wij wel 
graag komen.  

Eens. Alkmaar moet fietsvriendelijker 
worden. Dit kruispunt is voor de fiets 
een zeer belangrijk punt die op dit 
moment slecht ingericht is

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

Fietsers meer ruimte in binnenstad, 
toewerken naar verder autoluw maken 
hiervan. Herinrichten van kruispunt 
kan daarbij rol spelen, maar de 
effecten op doorstroming tussen 
Geestersingel en Bergerweg moeten 
daarbij meegenomen worden. Als 
onderdeel van totaalplan voor 
doorstroming van fiets- en 
autoverkeer goed idee.     

Eens met FB kruispunt verkeers-
veiliger voor fietsers inrichten. OFOS 
beste oplossing? Oplossing het naar 
rechts plaatsen van fietsstroken op 
Scharlo en Bergerweg zodat fiets-
stroken in  midden geschrapt wor-den. 
Dit kruispunt zelfde inrichting krijgen 
als kruispunt Helderseweg-
Kanaalkade-Geestersingel

Is van mening dat zowel dit kruispunt 
als wel de Bergerhout rotonde moeten 
worden aangepakt. Het kruispunt is 
fietsonvriendelijk en onveilig. Dit moet 
gebeuren de komende jaren. Mbt de 
rotonde willen wij dezelfde oplossing 
(fietspad iets verder van rotonde) 
zoals nu bij de Hertog Albrechtweg

Een goed idee als dat de veiligheid 
van fietsers verbetert en geen extra 
onoverkomelijke belemmeringen 
opwerpt voor het overige verkeer. 
Verbetering van de fietsersveiligheid 
in het verkeer weegt voor D66 zwaar.

Eens. Dit is een onoverzichtelijk 
kruispunt waar erg veel fietsverkeer 
langs komt. De fietser verdient hier 
een prominentere en veiligere ple

 Elke ingreep om het daar veiliger te 
maken juicht Leefbaar Alkmaar toe

wordt van harte gesteund. 
Aantoonbaar is de ingewikkelde en 
onoverzichtelijke, dus onveilige 
situatie voor de fietsgebruiker

Hier wil BAS eerst onderzoek naar. En 
dan vooral naar de aspecten: 
wachttijden fietser, auto, veiligheid en 
doorstroming.

Als dit de veiligheid te goede komt, 
lijkt het ons een goed plan. Alles voor 
de veiligheid. Het is een gevaarlijk 
kruispunt

Eens. Zorgt voor meer veiligheid 
kruispunt. Zetten volledig voor in. In 
program opgenomen: Fietsroutes 
zoveel mogelijk van overig verkeer 
scheidenm voorkeur vrijliggende 
fietspaden.

Eens. Alkmaar moet fietsvriendelijker 
worden. Dit kruispunt is voor de fiets 
een zeer belangrijk punt die op dit 
moment slecht ingericht is

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

Oneens , niet realistisch, te duur. 
Staat achter huidig plan Langzaam 
Verkeer

Hier zijn wij voor. Een gelijkvloerse 
kruising op een zesbaans autoweg is 
niet meer van deze tijd. De kosten 
worden geschat op 7 miljoen euro, 
hier zou de komende periode geld 
voor beschikbaar gemaakt moeten 
worden

Heeft college gevraagd quickscan 
tunnel op locatie. Eind 2017 
onderzoeksrapport. Tunnel mogelijk, 
is flinke verbetering. In program 
ambities waar Huiswaarderweg op 
termijn volledig ondertunneld is. 
Fietsoversteken dan bovengronds, 
auto’s ondergronds. 

Is hier voorstander van. De kosten zijn 
bekend en een financiële bijdrage van 
de provincie voor 50% maakt ons 
inziens een goede kans. Het verbetert 
de fietsveiligheid en voor het 
autoverkeer op de randweg verbetert 
het de doorstroming.

Veel is ook afhankelijk van de 
financiele haalbaarheid daarvan. D66 
zal echter voor een onderzoek 
daarnaar zijn.

Eens. Fietsers moeten op een snelle 
en veilige manier op voldoende 
plekken de ringweg kunnen passeren

Dit een moeilijke, aangezien er 200 
meter naar het westen en ook naar 
het oosten al fietstunnels zijn. Ik denk 
dat er onvoldoende draagvlak voor zal 
zijn om dit te realiseren

 Noodzaak tot veilige oversteek heeft 
raad uitgesproken in breed gesteunde 
motie tot onderzoek.  SPA is een 
voorstander van een dergelijke 
oplossing.

Dit heeft voor BAS geen prioriteit 
gezien de aanwezigheid van de 
prachtige en veilige fietstunnel 
Rekersdijk-Heukelspad.

De noodzaak moet goed onderzocht 
worden. Op dit moment geen inzicht 
hoeveel fietsers en voetgangers van 
deze route gebruik maken

Niet brug maar tunnel onder de 
Huiswaarderweg. Ook hier geldt punt 
waar wij ons voor inzetten, fietsroutes 
zoveel mogelijk van  overig verkeer 
scheiden. 

Eens. Dit kruispunt is een obstakel in 
een goede fietsverbinding richting o.a. 
de Mare.

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

Oneens , niet realistisch, te duur. 
Staat achter huidig plan Langzaam 
Verkeer

Sympathiek plan, goed kijken 
afwikkeling bestemmingsverkeer.  In 
Grootschermer en de Graftdijken, ook 
doorgaand autoverkeer. Als er één 
weg is, zo inrichten dat verkeer veilig 
overheen kan. Bij alternatief, bv 
Rechterstraat De Rijp, voorstander 
autoluw maken, als fietsstraat of 
plaatsing van spitspaal

Gelijkwaardigheid van vervoers-
middelen (auto, bus, fiets) terughou-
dend bij fietsstraten. Auto dan 
achtergesteld. Gelijkwaardigheid 
vervoersmiddelen in  geding. 
Onduidelijk behoefte is aan 
fietsstraten en actuele probleem in 
deze straten.

Een interessante gedachtegang: het 
CDA is  hier geen voorstander van. 30 
km voor auto’s en daar waar nodig 
verbod voor vrachtwagens zoals nu 
wordt voorbereid voor de Rechtestraat 
in de Rijp

Inrichting van deze straten als 
fietsstraat is eerste stap. Gaat om vele 
kilometers weg, realisatie afstemmen 
met wegonderhoud/ 
herinrichtingsplannen. Samen met 
bewoners. In de kern steun van D66

Eens. Een fietsstraat is hier niet alleen 
een verbetering voor de fiets maar 
past ook nog eens erg goed bij het 
karakter van deze dorpen.

Door automobilisten wordt daar over 
het algemeen vrij rustig gereden, 
maar een extra veiligheidsmaatregel, 
zoals jullie voorstellen, kan geen 
kwaad

Er zijn in de gemeente  succesvolle 
voorbeelden. De inrichting tot 
fietsstraat brengt extra veiligheid voor 
de fietser met zich mee is de ervaring, 
dus wij zijn het zeker eens met deze 
stelling.

Dit zijn kleine dorpen met populaire 
fietsroutes. Wij kunnen ons 
voorstellen dat fietsstraten gewenst 
zijn.

Waar gezamenlijk gebruik 
fietsers/automobilisten probleem is, 
inrichten als plaats fietsstraten, auto’s 
te gast, Frieseweg en Kruseman v 
Eltenweg zijn voorbeeld.

Eens. In alle kernen, zowel de dorpen 
als die van Alkmaar, moet de snelheid 
van auto’s flink naar beneden. Het 
omvormen naar fietsstraten van deze 
wegen is een goed alternatief.

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

Eens. Om goede fietsverbindingen te 
realiseren is belangrijk dat fietsers 
zoveel mogelijk door kunnen rij-
den.Dit meenemen als VRI's 
vervangen worden. Pleiten voor 
regensensoren. Zo vervelend in regen 
wachten terwijl auto’s voorrang 
krijgen. 

Dat lijkt ons een goede zaak, dat is 
voor auto’s bij de meeste 
verkeerslichten ook al het geval

Op meerdere plekken zijn al 
detectielussen. In het algemeen is het 
CDA voorstander dat bij fietsradialen 
de wachttijd voor de fietser beperkt 
blijft tot maximaal 10% van de reistijd. 
Dat stelt hoge eisen aan de 
doorstroomroutes. 

Vóór. D66 heeft dit ook in afgelopen 
periode aangekaart, o.a. 
regendetectie en voorrang fietsers. 
Meerdere partijen stemden tegen 
waardoor het idee het niet haalde.

Eens. Om het fietsgebruik te 
stimuleren is het van groot belang dat 
de doorstroming van fietsers zo 
optimaal mogelijk geregeld is. 

Als dit mogelijk is, ziet Leefbaar 
Alkmaar dit wel zitten

Het lijkt de juiste weg om in 
onderhoudsprogramma de 
mogelijkheid op te nemen. Daarmee 
ontstaat spreiding van kosten en kan 
ook bezien worden of systeem aan de 
verwachting voldoet

Inderdaad, indien mogelijk. Maar ook 
afhankelijk van de kosten tegenover 
de opbrengsten

Dit vinden wij een prima idee, en 
hopelijk helpt dit ook de wachttijd voor 
fietsers te verminderen.

Eens. In stad  fiets en voetganger het 
primaat. Verplaatsingen per fiets en 
voet hebben geen negatieve externe 
effecten. Goed voor luchtkwaliteit, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Eens Tevens moet hierbij de fiets 
voorrang krijgen in de regelinstallatie 
om de detectielussen goed te laten 
werken.

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

dit is in veel gevallen ook al zo. Alleen 
bij doorstroom-wegen  of wegen die 
uitnodigen om harder dan 30 km te 
rijden, bv met groene bermen, is 30km 
niet realistisch, dit moet per weg 
worden bekeken.

Waar mogelijk dit zeker doen, voor 
automobilisten stimulans gebruik te 
maken ringweg. Voor 
gebiedsontsluitingswegen dit wettelijk 
niet mogelijk, daar mogelijk 
gescheiden fietspaden aanleggen. 

Tegen. Van belang is dat rijsnelheid 
past bij weginrichting en wegtype. Op 
meeste wegen met gemengd verkeer 
met 50 km kan dit prima.Politie 
handhaaft bij 50 km  op te hard rijden, 
bij 30 km niet.

Voorstander, vindt voorziening 
noodzakelijk, bij snelheidsverschillen 
fietsers / ander verkeer. Voorkeur 
vrijliggend (tweerichtings) fietspad. 
Indien niet mogelijk  fietsstroken. In 
program boven normale budget lang-
zaam verkeer komende periode extra 
€ 200.000,- pj over.

Eens, Op wegen waar fietsers 
gescheiden zijn van ander verkeer 
kan het 50 km blijven. 
Handhaafbaarheid van 30 km is 
probleem. De Politie/OM handhaaft 
als alle maatregelen zijn genomen als 
30km weg. Bord 30 km is 
onvoldoende

Eens. Dit is niet alleen beter voor de 
veiligheid van fietsers. Ook zorgt dit 
voor een beperking van de uitstoot 
van CO2 en fijnstof.

Er zijn inmiddels al heel wat wijken 
waar de maximumsnelheid van 30 km/
uur geldt. Als daarvoor nog meer 
wegen in aanmerking komen wil 
Leefbaar Alkmaar dat bespreken

Belangrijk dat doorstroming bibeko 
optimaal blijft.  Terugbrengen naar 
30km heeft te maken met 
veiligheidsgevoel. Beter te zorgen 
voor gescheiden fietsstroken. 
Daarnaast is een 
handhavingsprobleem. 

Eens, wij denken dat dit de veiligheid 
zeker ten goede komt.

Helemaal mee eens. zetten ons in  
fietsroutes zoveel mogelijk te 
scheiden. Indien niet mogelijk, zal 
maximumsnelheid van 30 km een 
streven zijn

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

Wet moet nog ingevoerd,  volgend 
college bezien of snorscooters 
probleem zijn en nieuwe regels 
komen. Wij denken dat verdrongen 
wordt door elek. fietsen. Gemeente 
stimuleren. Fietspadverbod voor 
snorscooters kan middel zijn, andere 
maatregelen, als milieuzone en 
oplaadinfrastructuur zijn denkbaar

een kwestie van rijksbeleid en keuzes 
die op dat niveau gemaakt worden. 
Werkt in de praktijk niet als in een 
gemeente wel op fietspaden gereden 
mag worden en in  andere gemeente 
niet.  VVD i.h.a. niet van verbieden en 
beperken. 

Het CDA zou dit willen toejuichen, 
maar volgens ons zijn wij afhankelijk 
van (landelijk) wetgeving. Het liefst 
heeft het CDA dat dit soort voertuigen 
langzaam maar zeker elektrische 
motoren worden 

Ondersteunt streven voertuigen op 
fietspaden elektrisch of spier-
aangedreven te krijgen. Verwachten 
dat om veiligheidsredenen niet 
verstandig is voertuigen als scooters 
en scooterauto’s te weren van 
fietspaden.

Eens. Dit is zowel voor de gezondheid 
als de veiligheid beter.

De landelijke wetgeving is op dit 
punt van kracht, dus ook in Alkmaar

 De stelling stuit op aantal bezwaren. 
Het dwingt gebruiker van voertuig met 
verbrandingsmotor andere route te 
kiezen, toch laat praktijk zien dat 
handhaven van b.v. niet brommen op 
de fietspaden, incidenteel wordt 
uitgevoerd

Dit is misschien iets voor de toekomst. 
Dit heeft voor BAS nu geen prioriteit

denken dat snelheids-verschil tussen 
auto's -snorfiet groter is dan tussen 
(electr)fiets en snorfiets. Daarom 
liever snorfiets op fietspad. Overgang 
naar 30 km bibeko,  dan van fietspad 
verbannen. 

luchtkwaliteit essentieel in de stad. In 
program is opgenomen: Er wordt een 
verbod op brandstof brom- en 
snorfietsen per 2025 voorbereid voor 
de bebouwde kom in Alkmaar

Eens. We moeten zo-ie-zo af van 
verbrandingen motoren. Maar een 
achterliggend thema hierbij is 
veiligheid, we moeten dan ook kijken 
naar langzaam en snel fietsverkeer. 
Dat kan bijvoorbeeld door fietspaden 
voldoend breed aan te leggen.

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

Eerst gevolgen in kaart brengen voor 
de doorstroming andere wegen. Wat 
omwonenden hiervan vinden. Denk 
aan spitspaal Herenweg. Of dit in de 
middagspits op de Zeswielenbrug 
speelt kunnen wij niet beoordelen. 

Tegen. Want dan zetten we 
bereikbaarheid van diverse wijken 
(O.a. Oudorp, Rekerbuurt en 
Huiswaard) voor de auto ernstig onder 
druk. Bovendien moeten 
automobilisten dan veel meer 
omrijden wat slecht is voor het milieu

is hier geen voorstander van. Met de 
buurt is afgesproken hoeveel 
voertuigen hier door mogen voordat 
wij met de buurt verdere maatregelen 
bespreken. De Frieseweg is een soort 
radiaal en daar moet je erg voorzichtig 
mee zijn.

is voor een experiment om te bezien 
of paal in middagspits omhoog kan 
blijven. Dat is geen autootje-pesten. 
Het beleid op de lange duur is binnen 
woonkernen meer ruimte creëren voor 
de voetganger en fietser.

Eens. In de middagspits rijden er over 
de fietsstraat op de Frieseweg meer 
auto’s dan gewenst. Hierdoor komt de 
fietser in het gedrang.

Hierover is de laatste jaren vaak 
gesproken in de raad. Sommige 
partijen willen de paal  weg hebben, 
andere willen hem langer omhoog 
hebben staan. Leefbaar Alkmaar 
denkt dat het compromis voor de  
meerderheid acceptabel is

geen voorstander van. Het omhoog 
brengen van de paal in de middag 
brengt onnodige omrijden, dus een 
milieubezwarende activiteit, op gang 
en dat is het laatste wat we willen 
beogen met maatregelen.

huidige situatie voldoet, denken dat 
fietsers paal liever omhoog zien. Paal 
in spits omhoog, heeft ws gevolg voor 
andere knelpunten in stad. Eerst 
onderzoek. Als leidt meer gebruik van 
duurste fietspad, zijn we voor!

Enerzijds ja, als dit de veiligheid van 
fietsers meer bescherming geeft. 
Anderzijds zorg voor meer opstopping 
op andere route dat  tegeneffect geeft. 
Eerst goed onderzoeken

Eens. Dit is een zeer drukke 
fietsverbinding. We zouden graag zien 
dat de doorgang voor auto’s 
afgesloten blijft ook buiten de spits. 
Dat scherpt duidelijkheid.

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

Als het gebied in de Karperton 
herontwikkeld wordt is zou 
fietsparkeren daar een goede zaak 
zijn.

Een sympathiek idee, is vanuit 
oogpunt verkeersveiligheid niet handig 
verkeersstromen te mengen. Moet 
meer stallingscapaciteit komen m.n. 
rond Waagplein. Niet op voorhand 
overtuigd geschiktheid dat Karperton. 
Veel mensen willen fiets dicht  bij 
bestemming parkeren. 

Karperton heeft beste tijd gehad. In 
verkiezingsprogram  voorstel garage 
te slopen en nieuwe garage terug 
bouwen.In nieuwe garage ruimte 
fietsen te stallen. Als dat lukt is dat 
gratis.

vindt het fietsparkeren een 
aandachtspunt. Fietsen op het 
Waagplein is voor de toerist minder 
interessant. Voor het CDA is dit een 
punt waar je verder over zou kunnen 
denken

heeft duidelijke stellingname. De 
Karperton op termijn gesloopt en 
vervangen door woongebouw met 
parkeren voor bewoners en 
fietsparkeren met elektrische 
laadmogelijkheden. Dit fietsparkeren 
is bij voorkeur gratis of tegen een lage 
vergoeding.

Eens. Vooral in het gedeelte van de 
binnenstad rondom het Waagplein is 
er een groot tekort aan 
stallingsmogelijkheden voor fietsers. 
Een goede optie kan zijn om een 
gedeelte van de Karperton in te 
richten om fietsen te stallen.

We hebben al een gratis fietsenkelder 
onder het Canadaplein. Een dergelijke 
voorziening ook aan de andere kant 
van het centrum creëren lijkt ons een 
goede zaak

voorstelzijn wij positief over. We 
moeten ons realiseren dat voor 
gemeentebestuur niets gratis is.  
Begroting zal worden belast, 
inrichting, onderhoud en toezicht en 
dat bepaalt of dit initiatief wordt 
gehonoreerd

BAS heeft vragen gesteld over het 
gebruik van de overdekte 
fietsenstalling Canadaplein. Deze 
wordt namelijk lang niet optimaal 
gebruikt. BAS vraagt zich dus af of dit 
voorstel over de Karperton zinvol is

Maar dan met bewaakt door 
vrijwilliger, als bij het NW ziekenhuis.  
Bijdrage voor vrijwilliger/ 
uitkeringsgerechtigde

Eens, mits overdag! Voor aanpassing  
sluitingstijden Karperton; werkdgn tot 
20.00, weekenden tot 22.00.

Eens. Een fietsvriendelijk Alkmaar 
heeft ook goede parkeervoorzieningen 
voor de fiets. Het succes van de De 
Overdekte moet navolging krijgen op 
andere locaties

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

Dit is een goed, en relatief goedkoop, 
idee. Wij zien nog liever meer 
fietsenrekken, maar dit is niet overal 
mogelijk. Belijning van 
fietsparkeervakken kan dan een goed 
alternatief zijn

Beslist een punt van aandacht. 
Volgens het CDA zou dit meer moeten 
kunnen. Het is nu bij McDonnalds. 
Handhaving is wel een punt dat eerst 
opgelost moet worden

Wellicht met belijning orde  creëren 
voor “los” fietsparkeren. Vreest dat dit 
niet oplossing is voor opeenhoping 
van fietsen. Niet alles reguleren.  
Belijning verfraait stad en kernen niet. 
Parkeergedrag fietsers kan  beter. 
Mentaliteitsverbetering is investering 
voor lange termijn.

Eens. In de binnenstad is een groot 
tekort aan stallingsmogelijkheden voor 
fietsen. Wat GroenLinks betreft richten 
we ook een aantal parkeerplekken 
voor auto’s in om fietsen te stallen. 
Belijning zorg ervoor dat het duidelijk 
is waar fietsen gestald kunnen 
worden.

Klinkt als betutteling. Als men de trein 
moet halen, let men echt niet op de 
lijntjes. 

Gemarkeerde fietsparkeervakken 
geen must. Ontwikkelen lokale 
fietsagenda door toenemend belang 
van (elektrische) fietsverkeer. 
Belangrijk thema is fietsparkeren

Oneens. Belijning zorgt er niet voor 
dat fietsen netjes geparkeerd worden. 
Goede en voldoende fietsenstallingen 
wel.

Alkmaar is Fietsstad van het jaar 2021

Loffelijk streven en we zullen best 
doen waar te maken. Belangrijker is 
structurele maatregelen om fietsen 
plezieriger te maken.Fietsstad van het 
jaar is bevestiging dat we op de goede 
weg zitten. 

Niet vies voor uitdaging. VVD dé 
bereikbaarheidspartij, voor álle 
vormen van vervoer. Hoge ambities 
investeringen infra alle vervoer. 
Doorstroming belangrijk, daarom alle 
fietsoversteken bij ring ondertunneld. 
Alkmaar Fietsstad in 2021  weten we 
niet. Forse ambities voor zowel auto’s 
als fiets ,voor allebei aandacht.

 is van belang dat geïnvesteerd wordt 
in voorzieningen voor de fietser 
waardoor de fietser veiliger is, en zich 
makkelijker kan begeven op 
doorstroomroutes (inclusief naar de 
kernen). Als middelen over zijn 
Fietsstad van het jaar 2021

Als bovenstaande is gerealiseerd, 
wordt Alkmaar veel fietsvriendelijker. 
Of  voldoende voor predicaat fietsstad 
 moet blijken. D66 wil dat nastreven. 
Het wordt door maatregelen niet 
alleen fietsvriendelijker, ook 
verkeersveiliger

In 2030 klimaatneutraal. Doelen halen 
door investeren in fiets. Zorgen fietsen 
aantrekkelijk door goede 
stallingsmogelijkheden, veilige 
fietspaden en snelfietsroutes die lopen 
tot in de binnenstad. Alkmaar 
fietsvoorzieningen op hoog niveau. 
Als beloning Fietsstad van het jaar 
2021

Wat Leefbaar Alkmaar betreft gaan 
we deze uitdaging aan.

Aan deze uitdaging wil BAS graag 
meedoen

Die uitdaging gaan wij graag aan! 
DENK wil overgang naar duurzame 
vervoersmiddelen ondersteunen. Dus 
ruim baan voor fietsers met meer 
fietspaden en veilige fietsenstallingen. 

Een prijs is voor ons niet nodig. Wij 
willen continu aandacht voor het 
fietsverkeer. Verplaatsingen per fiets 
en voet zijn goed voor de burgers. Het 
is goed voor luchtkwaliteit, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
de stad

Ja zeker! En we hopen dat meer 
gemeentes de beste Fietsstad van 
Nederland willen worden en dat er 
veel concurrentie zal zijn

Langzaam verkeer op Noorderkade 
beter organiseren. Toenemende 
activiteiten op Noorderkade en 
oorspronkelijk fietspad is doorbroken 
door grasvelden. Voor wandelaars 
onwenselijke situatie. Fietsers en 
scooters steeds meer uitwijken. Zorgt 
voor groeiende onveiligheid. Stelt voor 
aanbrengen duidelijke stroken op 
ondergrond van kade zodat duidelijk is 
wie waar moet wandelen, fietsen of 
scooterrijden. Om veiligheid van 
verkeersdeelnemers te garanderen. 
Op het gebied van veiligere 
oversteekplaatsen voor voetgangers 
en fietsers snel actie ondernemen. 
Bevolking wordt ouder en 
oversteekplaatsen en spoorweg-
overgangen kunnen gevaarlijke 
punten zijn. Deze oversteken moeten 
met technische hulpmiddelen 
(duidelijke panelen, heldere kleuren 
en hardere geluiden) voor fietsers en 
voetgangers zo veilig mogelijk worden 
gemaakt.

Onze partij gaat uit van voorstellen waarop gereageerd kan worden met de bedoeling om met wederzijds respect tot goede oplossingen te komen. 
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