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We zijn zeer benieuwd, of dit jaar het fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan wordt 
aangelegd. Het nieuwe coalitieakkoord van maart 2019 schreef, dat dit ‘onvermijdelijk’ is. 
Donderdag 27 juni is het plan toegelicht voor de leden van de gemeenteraad. Het besluit om het 
tweede fietspad aan te leggen dateert al van december 2017. Zoals bekend: aanleg is nodig om 
de grote stroom fietsers te verwerken. De huidige situatie geeft te veel risico op botsingen met 
tegenliggers, bovendien geeft het stress. De Fietsersbond vraagt aanleg van het zuidelijke 
fietspad over de gehele lengte met aansluiting op de Hoflaan. Eerder hebben we het College dit 
geadviseerd. Zie deze brief  .  

Voor het plan-Eeuwigelaan had de gemeente vorige week een onprettige verrassing: nu rijden 
de fietsers vanaf de Hoflaan in de voorrang over de kruising Komlaan; de gemeente wil de 
fietsers nu uit de voorrang halen. De gemeente komt hier vaker mee, zoals in het plan voor de 
kruising Laanweg te Schoorl. Wij vinden, dat de fietser ook hier door kan blijven rijden; dit 
voorkomt juist ongevallen en laat zien dat de fiets welkom is en prioriteit krijgt boven de auto.

We wezen al op het Coalitieakkoord van maart 2019. Hierin is ook aandacht besteed aan de 
fiets, zoals het oplossen van de top 10-knelpunten. Gelijktijdig is er ook veel aandacht besteed 
aan autoverkeer en bevordering ervan. Uitvoering van het Fietsbeleidsplan is niet genoemd, 
terwijl veel onderdelen ervan nog in de koelkast wachten. Wij vinden het coalitieakkoord 
tegenstrijdig. Advies is: geef duidelijke prioriteit aan de fiets. Een eerder verstuurd advies aan de 
gemeente staat hier te lezen.

Donderdag 27 juni is een voorstel voor aanpak van het parkeren in de gemeenteraad toegelicht; 
de aandacht aan fietsenstallingen was minimaal. Wat ons betreft wordt eerst het Fietsbeleidsplan
uitgevoerd en daarna pas het parkeren bestudeerd.

Met dezelfde boodschap kwamen wij op gesprek met de nieuwe wethouder Bekkering op 12 juni.
Behalve het aanbrengen van brede penseelstreken hebben we ook concrete onderwerpen naar 
voren gebracht. We hebben aangedrongen op behoud van voorrang op de hoofdfietsroute bij de 
kruising Laanweg- Sportlaan te Schoorl. Eerder hadden we deze brief verstuurd. Zie ook de 
tekeningen hierover uit de vorige Kettingmail 20.

Het autoluw of autovrij maken van een deel van het centrum van Bergen kwam aan de orde. De 
Kerkstraat en zeker rond de ruïnekerk mag wat ons betreft autovrij, vooral tijdens marktdagen. 
De beste oplossing is de markt verplaatsen, zodat de doorgaande fietsroute van de Karel de 
Grootelaan naar de Hoflaan weer vrijkomt. Over de situatie daar hebben we films geschoten en 
opgestuurd aan de wethouder en de ambtenaar.

Het slot van de Kogendijk bij de oversteek van de N9 en Helderseweg levert de fietser veel 
wachttijden en gevaren op. In april zijn we begonnen met tellingen, fotograferen en filmen. Ook 
hebben we overleg met het landelijk bureau van de Fietsersbond. De Fietsersbond Alkmaar 
heeft een persbericht geplaatst: https://fietsmaar.wordpress.com/2019/06/06/n9-kogendijktunnel/

https://fietsmaar.wordpress.com/2019/06/06/n9-kogendijktunnel/
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/07/aanzet-notitie-coalitieakkoord-bergen-maart-2019-fietsbeleidsplan-en-actualisatie.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/07/voorrang-schoorl-landweg-herinrichting.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2019/07/eeuwigelaan-aanbevelingen-13mei2019.pdf


De gemeente verraste ons met een plan voor het Paddenpad. Dit is nu uitgesteld en wordt 
nogmaals besproken met belanghebbenden, dus de Fietsersbond en omwonenden.

Over het slechte wegdek op de Van Oldenborghweg is het even stil gebleven. Hetzelfde geldt 
voor de grief, dat fietsers tol moeten betalen voor het gebruik op de Europese hoofdfietsroute 
door dit prachtige landschap. We gaan dit nu aanpakken samen met andere afdelingen; de 
eerste verkenning of ‘keuring’ van de Noordzeeroute hebben we uitgevoerd. We hebben het 
onderwerp van verbeteren van de Noordzeeroute ook neergelegd bij de Provincie.

Op regionaal en provinciaal niveau hebben we nog een ander onderwerp: het toenemende 
aantal slachtoffers in het verkeer onder vooral fietsers verontrust ons. Een werkgroep van 
actieve fietsers uit de regio gaat zich buigen over dit onderwerp.

Gesprekken en telefoontjes hadden ook als onderwerp de fietsenstalling bij paal 29 te Schoorl 
aan Zee; ook Staatsbosbeheer is hierbij betrokken. Helaas is er nog geen verbetering te melden.

Tijdens een ambtelijk overleg met de gemeente kwamen de problemen van fietsers op de 
Zuidlaan aan de orde; we staan achter het advies om een deel ervan af te sluiten voor auto’s.

Laaghangend fruit, ofwel verbeteringen voor fietsers die mogelijk snel en eenvoudig zijn te 
regelen. We hebben tegenover de wethouder o.a. genoemd:

- De richels en stukken tegels bij kruisingen op de fietspaden Bergerweg- Landweg 
vervangen door doorlopend asfalt; 

- nieuwe laag asfalt leggen komend najaar op fietspad noordzijde Heilooërzeeweg; zie 
eerdere berichten; kortom: gemeente, houd het onderhoud van fietsroutes op peil;

- wijzigen verkeerslichteninstallaties Egmonderstraatweg ten gunste van kortere wachttijd 
voor fietsers;

- Controle op verboden scooters [BOA of politie] op fietspaden met bord G13: Nesdijk, 
Paddenpad, Sluispolderweg, Zomerdijkje / Maalwater;

Eén van de vele zaken uit het Fietsbeleidsplan 2016 dat niet is uitgevoerd, is: inventarisatie 
fietsenstalling bij bushaltes. Als Fietsersbond hebben we een voorzet gedaan: foto’s genomen 
en er een advies bij gedaan. Zie hier het foto-overzicht

Meer weten over fietsen en fietsbeleid in de regio Alkmaarse 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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