
Kettingmail 17 Bergen, juni 2018

Beste Bergense Fietsers,

Nieuw College van B&W

Na de gemeentelijke verkiezingen van afgelopen maart zijn er pogingen geweest om een nieuw 
College van B en W te vormen. Uiteindelijk hebben 4 partjen een ‘projectakkoord’ vastgesteld, dat 
afgelopen 19 juni is besproken in de raadscommissie. De tekst hiervan is hier te zien. We gaan snel 
navragen, welke gevolgen dit heef voor het geplande tweede fetspad langs de Eeuwigelaan. We 
willen graag een kennismaking met de nieuwe wethouder Van den Busken en dat is wederzijds. 
Overigens heef de gemeente ook een nieuwe ambtenaar voor verkeerszaken; ook met hem maken 
we graag kennis.

Kwaliteit Wegdek

2 Vertegenwoordigers van de Fietsersbond Bergen hebben een gesprek gehad met een ambtenaar 
over het verhelpen van klachten over het wegdek van fetsroutes. Dit was een constructef gesprek; 
een tjd later kregen we antwoord over o.a. de aanpak van de richels in het fetspad Heilooerneeweg-
noordzijde.

Fietstocht met leden van de gemeenteraad.

De Fietsersbond heef de nieuwe leden van de gemeenteraad uitgenodigd om te gaan fetsen door 
Bergen op dinsdag 26 juni; zie hier de tekst van de uitnodiging. U bent allen welkom en kunt zich 
alsnog opgeven.

Slotweg: de gemeente toonde ons eind 2016 een plan om op de Slotweg 2-richtngenverkeer voor 
auto’s in te stellen; dit heef nadelige gevolgen voor de fetsers daar en vooral op de kruising met de 
Kalkovenseweg. We hebben op 17 april onze bezwaren (zie hier) overgebracht aan de gemeente. 

 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/06/projectakkoord-college-bergen.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/06/slotweg-egmond-hoef.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2018/06/uitnodiging-bergen-tocht-26-juni.pdf
http://www.fietsersbond.nl/


Kruising Hoeverweg – Kol. Sneepweg

Iemand atendeerde ons op de kruising Hoeverweg – Kolonel Sneepweg: de doorgang om de 
Sneepweg in te komen is smal, de helling bemoeilijkt de draai. We hebben dit de Provincie – gemeld. 
Bij de reconstructe van de Hoeverweg destjds heef de Fietsersbond gepleit voor een 
middengeleider op de kruising om de oversteek in twee fasen te kunnen maken, maar deze wens is 
niet  gehonoreerd. 

Doortrekken fetspad Camperduin- Hargen aan Zee

In de Duinstreek lazen we dat waarschijnlijk toch een fetspad wordt aangelegd van Camperduin naar
Hargen aan nee; de gemeenteraad beslist binnenkort hierover

.

Meetekengroep Centrum Schoorl en Klimduin

De gemeente komt met berichten en de eerste tekeningen over de herinrichtng van het centrum van
Schoorl en de omgeving Klimduin. Veel reactes op de website gaan over het autovrij maken van een 
deel van de Heereweg, dus in het voordeel van fetsers en voetgangers: 
htps://www.denkmeeoverschoorl.nl/default.aspr

Veel  fetsplezier,
Reijnoud, Wim en Herman

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
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