
 
Kettingmail 20    Bergen, februari 2019 

 

 

Beste Bergense Fietsers, dit maal hebben we de volgende onderwerpen: 

 

Gesprek wethouder 

Op 29 januari hadden we een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Jan 

Houtenbos in gezelschap van 2 verkeersambtenaren. 
In het gesprek kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

• De noodzaak om een fietstunnel aan te leggen onder de kruising Kogendijk-A9 en 
het ontbreken van het aandeel van het Rijk in het betalen ervan; samen met de 
gemeente zoeken we naar een oplossing; 

• Het onderstuiven van de fietsenstalling Schoorl aan Zee en ons verzoek om alvast 
50% van de kosten te reserveren [zie ook vorige Kettingmail 19]; we treffen nu bij 
Paal 29 zandhopen aan en borden dat de fietser moet afstappen en niet mag stallen; 

• Het slechte wegdek op de Van Oldenborghweg [PWN-gebied]; 

• De zichtbaarheid tijdens duisternis op het fietspad naar Bergen aan Zee; 

• Het aan te leggen fietspad aan de zuidkant van de Eeuwigelaan: het College kiest 
hier nu niet bij voorbaat voor, maar gaat 6 varianten aanbieden; 

• Onze wens om de bestaande fietsroutes te toetsen aan wat de gemeente wenselijk 
vindt; dit hebben we al vaker aangekaart, evenals onze behoefte om meer 
onderdelen van het Uitvoeringsprogramma van het Fietsbeleidsplan te realiseren; 

 
 
27 februari verkiezingsdebat Provinciaal fietsklimaat 
20 Maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Noord-Holland heeft een maand 
geleden een plan voor fietsers vastgesteld, genaamd ‘Perspectief Fiets’. In de gemeente 
Bergen zijn veel Provinciale wegen en kruispunten. Voor ons is belangrijk wat de provincie 
doet. 
Daarom organiseren de provinciale Noord-Hollandse afdelingen van de Fietsersbond, op 
woensdag 27 februari een verkiezingsdebat.. 
Thema: ‘Het verbeteren van het fietsklimaat in Noord-Holland.’ 
Het is een debat tussen vertegenwoordigers van politieke partijen die nu zijn 
vertegenwoordigd in de Staten. Saskia Kluit - directeur van het Landelijk Bureau van de 
Fietsersbond- leidt het debat.   
Het debat vindt plaats in het gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1, Castricum, om 
19.30 uur inloop om 20.00 uur start de avond. 
Graag nodigen we u uit om het debat bij te wonen.  Wij hopen op een grote opkomst om de 
politiek het belang van de fiets voor de inwoners van Noord-Holland in te laten zien. 
 
Centrum Schoorl 
We waren op 13 februari bij de inloopavond van het Centrumplan Schoorl. De Fietsersbond 
heeft 4 opmerkingen hierover:  

1. Het winkeldeel van de Heereweg voor de drukke tijden afsluiten voor het 
gemotoriseerd verkeer; dat zit niet in het huidige plan.  

2. Voor rechtuit rijdende fietsers op de kruising Laanweg- Sportlaan de huidige 
voorrang houden; de Fietsersbond vraagt hierover advies aan de experts van het 
landelijk bureau.  

3. Voldoende en goede fietsenstallingen in het gebied, vooral rond het Klimduin 
4. Ook de Sportlaan onderdeel laten zijn van de 30 km-zone. 

Tekening van het plan: 

http://www.fietsersbond.nl/


 

  

Huidige situatie: fietsers hebben voorrang bij rechtuit rijden 

 

Wegdek fietspad Heilooërzeeweg 
We hebben samen met een ambtenaar van de gemeente het wegdek op het fietspad aan de 
noordkant langs de Heilooërzeeweg richting Egmond aan den Hoef ‘geschouwd’; we vragen 
al een lange tijd om de richels daar te verhelpen. De gemeente wil nog dit jaar een nieuwe 
laag asfalt aanbrengen. Hier zijn we erg blij mee. 
 
Veel  fietsplezier, Wim en 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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