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Beste Bergense Fietsers,

In Kettingmail 17 van juni meldden we dat er een nieuw College van B en W is.
Inmiddels hebben we een positieve kennismaking gehad met zowel de nieuwe wethouder Van 
den Busken als de nieuwe ambtenaar.

In dit kennismakingsgesprek hebben we de volgende onderwerpen naar voren gebracht:

 Aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan; ondanks het feit dat de nieuwe raadsmeerderheid 
tegen lijkt te zijn, vinden we de argumenten voor de aanleg ruim voldoende.

 Toetsen van de bestaande fietsvoorzieningen aan de eisen die de gemeente zelf stelt; dit 
moet onderzocht worden; als we weten welke delen van een fietsroute niet voldoen aan 
de eisen, kan dit worden opgenomen in een vervolg op het Fietsbeleidsplan 2016.

 Geplande nadelen voor de fietsers op de Slotweg en de kruising met de Kalkovenseweg 
wegnemen [zie vorige Kettingmail] niet doorvoeren.

Op 26 juni hadden we een fietstocht. De uitgenodigde leden van de gemeenteraad waren 
afwezig; we denken, dat ze  druk bezig waren met het nieuwe programakkoord. Van deze 
fietstocht met enige leden van de afdeling Bergen van de Fietsersbond hebben we een kort 
verslag gemaakt.

Een uitvoeriger verslag hebben we gemaakt van de fietstocht die de Fietsersbond Heiloo heeft 
georganiseerd op 22 september. Zie ook de website van de afdeling Alkmaar hierover: 
https://fietsmaar.wordpress.com/category/heiloo/

Het nieuwe fietspad tussen Camperduin en Hargen aan Zee wordt nu aangelegd. Op deze foto 
ligt het zandbed klaar voor de door te trekken fietsroute

Het overleg over de herinrichting van het centrum Schoorl duurt voort; op 17 oktober  was er een 
debat over de herinrichting van de Heereweg te Schoorl. De meeste aanwezigen wilden meer 
ruimte voor voetgangers in deze winkelstraat. Wij hebben ingebracht, dat regelmatig fietsers in de
knel komen tussen rijdende en geparkeerde auto’s. Een verslag hierover vinden we nog niet  op 
de website https://www.denkmeeoverschoorl.nl/home/default.aspx

https://www.denkmeeoverschoorl.nl/home/default.aspx
https://fietsmaar.wordpress.com/2018/10/01/fietsersbonduitje-heiloo/
http://www.fietsersbond.nl/


In een ambtelijk gesprek hebben we gevraagd naar de stand van zaken rond de verbreding van 
het fietspad Kogendijk en de verlichting daarvan.  Ambtelijk is toegezegd om de stand van zaken 
rond  de gewenste fietstunnel Kogendijk- N9 naar Alkmaar-Noord na te gaan. Omdat we in de 
krant lazen, dat de aanleg ervan vertraagd wordt, gaan we hieraan iets proberen te doen.

Opnieuw hebben we gevraagd om een aantal fietspaaltjes weg te halen, omdat fietsers daar 
vaak tegenaan botsen; vooral de lage betonnen paaltjes in Egmond-Binnen vinden we gevaarlijk.

We hebben de suggestie gedaan om mobiele fietsenstallingen aan te brengen bij bv de markt in 
Bergen; hetzelfde zou kunnen bij drukke evenementen in Egmond aan Zee, zoals de Visserijdag.

In maart stuurde een oplettende en betrokken lezer ons een bericht over het fietsen in Schoorl. 
Onlangs zijn we met deze persoon enige situaties wezen bekijken in Schoorl. Daarbij hebben we 
elkaar op nieuwe gedachten gebracht. De logica van het fietsen in Schoorl kan vanuit oogpunt 
van fietsers worden verbeterd;  het langst stonden we stil bij de manoeuvres van fietsers om 
vanaf Klimduin en Sportlaan verder te fietsen richting Schoorldam.

Ook routes in Schoorl kunnen nieuwe projecten opleveren voor een herzien Fietsbeleidsplan.

Kortom: het zijn veel bekende onderwerpen. Een volgende Kettingmail zou over de opvatting van
de nieuwe gemeenteraad over het tweede fietspad Eeuwigelaan kunnen gaan.

Jarenlang was Herman Gelissen actief voor de Fietsersbond; helaas moet  hij als gevolg van 
ziekte zijn bijdrage staken. Vanwege langdurige vakantie  van Wim Smit is de actieve kern van de
Fietsersbond Bergen uitgedund. Oproep: ‘Wie wil ons versterken?’

Veel  fietsplezier, ook namens Wim
Reijnoud, 

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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