
 

Kettingmail 19    Bergen, januari 2019 

 

Beste Bergense Fietsers, 

 

In Kettingmail 18 van juni meldden we dat we een prettige kennismaking hadden met zowel 

de nieuwe wethouder Van den Busken als de nieuwe ambtenaar. Echter de ambtenaar heeft 

een nieuwe baan en de wethouder is vertrokken. Van de 4 wethouders uit mei zijn er nu nog 

2 over. We moeten nu opnieuw starten en hebben een gesprek aangevraagd met 

waarnemend wethouder Houtenbos. 

De vorige keer meldden we de aanleg van het nieuwe fietspad tussen Camperduin en 

Hargen aan Zee, Ook de gemeente Bergen heeft niet stil gezeten: het fietspad Kogendijk 

van Bergen naar Alkmaar-Noord is verbreed, zie foto 

 

Dan is er nog de vraag, wanneer de fietstunnel in het verlengde daarvan bij de kruising met 

de N9  wordt aangelegd: ook de gemeente probeert nu te achterhalen, of het Rijk bereid is 

om haar deel ervan te betalen. 

Als we een lijn van oost naar west trekken, zien we, dat er een fietsstraat Van Bladerenweg 

is, het fietspad Kogendijk is verbreed, evenals het fietspad tussen De Franschman en 

Bergen aan Zee. Echter; we wachten al bijna een halve eeuw op de verbetering van het 

fietspad Eeuwigelaan. Hoewel de gemeente een toegezegde subsidie van de Provincie ad 

460.000 euro heeft laten lopen, hopen dat binnenkort beweging in komt ‘in dit dossier’. 

 

De Fietsersbond heeft gemerkt, dat er enige richels op het noordelijke fietspad Heilooër 

Zeeweg zijn glad gestreken, maar er blijven nog 9 richels over –voormalige boomwortels etc-  

die de fietser omhoog smakken. We hebben nu een afspraak gemaakt met een ambtenaar 

om deze in februari te gaan bekijken en omcirkelen met krijt of verf. 

Schoorl heeft een prachtig rustig strand bij paal 29. Maar de fietsenstalling stuift vaak onder. 

De eigenaren van het strandpaviljoen hebben hierover een noodkreet opgesteld en 

ingesproken bij de gemeenteraad met een duidelijk verhaal. De 3 [!!!]  overheden die hierbij 

betrokken zijn, hebben al 2 jaar geleden een plan gemaakt om de situatie te verbeteren met 

http://www.fietsersbond.nl/


verplaatsing van de fietsenstalling en een klein stuk fietspad. Wij vragen de gemeente, om 

de situatie vlot te trekken en een budget hiervoor te reserveren. De foto links toont de 

strandafgang, rechts ‘ondergesneeuwde’ stallingen. 

  

Nogmaals Schoorl: de Fietsersbond zat om de tafel met andere belanghebbenden over de 

herinrichting van winkelstraat Heerenweg. We hebben per mail gevraagd, om gedurende 

bepaalde tijden het verkeer daar te beperken tot voetgangers en fietsers. De gemeente 

opperde om ook de kruisingen rond het gebied te bestuderen en te wijzigen; dit idee 

omarmen wij. Vooral de kruising Sportlaan – Laanweg is voor fietsers onlogisch; zie de foto 

uit de vorige Kettingmail. We vinden dat de Sportlaan deel kan uitmaken van een 30 km-

zone. 

 

De Provincie wil van de 300 door de Fietsersbond aangeleverde knelpunten 39 aanpakken. 

Eén ervan is de kruising Heereweg N512 – Weg naar de Bleek; de provincie wil hier een 

middengeleider aanleggen. We willen graag overleg over de vormgeving ervan. 

De gemeente heeft een motie aangenomen om het parkeerbeleid in de gemeente te herzien 

en wil daarmee beginnen in februari. In de aanloop hier naartoe zullen we ideeën inbrengen.   

Op dit moment beperken we ons tot benoemen [observaties] van het parkeren en stallen. 

 

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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