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Beste Bergense Fietsers,

Gemeentelijke 16verkiezingen: 16Zo vlak voor de gemeentelijke verkiezingen willen we jullie graag
informeren over het Politeke  afé dat we op 6 maart organiseerden.
Als voorbereiding van deze aangename avond hebben we de politeke programma’s van de
gemeentelijke partjen tegen het licht gehouden. Druk op “Inventarisering” die als uitgangspunt voor
de avond is gebruikt. Eerlijk gezegd viel de aandacht die de fets  (err in de programma’s kreeg ons
tegen. Alle politeke partjen hadden op 6 maart vertegenwoordigers gestuurd en dat was een goed
teken! Er waren totaal zo’n 45 aanwezigen.

Wim heef de avond ingeleid om terug te kijken wat er
allemaal de laatste 4 jaar is gebeurd. En dat is niet mis. Als
u de presentate wilt zien druk hier op
“Presentate Maart 2018”.

De discussie was levendig. Vele partjen maken zich hard
voor de veiligheid van de fetsers. Er waren maar een maar
die ook echt maatregelen voorstelden die het aandeel
fetsers in de mobiliteit willen verhogen. Vooral de PvdA
en D66 hebben hier vele ideeën over. Ook deze partjen
staan nog honderd proces achter het raadsbesluit over het
realiseren van de tweede fetspad op de Eeuwigelaan. Enkele willen helaas dit besluit weer
terugdraaien.

Schoorl 16Centrum: 16Zoals we al eerder hebben beschreven maakt de Fietsersbond deel uit van de
“meetekengroep”. Die groep staat onder leiding van de gemeente en ook de ondernemers en
bewoners ziten er in. We richten ons op de inrichtng van de openbare ruimte.
De Fietsersbond heef suggestes ontwikkeld die we graag aan jullie voorleggen voordat ze aan de
gemeente worden gegeven. Druk op “Ideeën Schoorl Centrum” als je ze wilt zien.

We 16vragen 16jullie 16dus 16om 16je 16opmerkingen 16en 16aanvullingen 16vóór 16  16april 16aan 16ons 16op 16te 16sturen. 16Daarna
maken we de suggestes defnitef en sturen ze aan de gemeente en aan de andere leden van de
“meetekengroep”.

Reacte. 16Een van onze lezers van de Ketngmail heef ons een uitgebreide reacte gegeven met
gevaarlijke kruispunten, gevaarlijke fetspaden en met fouten in de bewegwijzering. Ook geef hij aan
dat hij het denken over fetsen en de realisate van fetsprojecten, ondanks het gemeentelijke
Fietsbeleid, nog te verbrokkeld vindt. We hebben deze lezer hartelijk bedankt, hem een uitgebreide
beantwoording gestuurd en houden zijn suggestes vast voor gesprekken in klankbordgroepen en
met de gemeenteambtenaren.

Veel fetsplezier,
Reijnoud, Wim en Herman

Fietsen 16in 16Bergen: 16Vrijheid 16en 16plezier, 16slim 16en 16gezond

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/03/bn-schoorl-suggesties.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/03/bn-gr2018-presentatie.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/03/bn-gr2018-inventarisatie.pdf

