
Kettingmail 24 Bergen, februari 2020 

Hoe verder na de handtekeningenacties rond de voorrang?

Eind oktober waren we druk bezig met behoud van voorrang op 2 kruispunten in Bergen. We hebben 
toen veel handtekeningen opgehaald: 547 over de Hoflaan Bergen, 166 over de Laanweg Schoorl.

Op 7 november hebben we deze aangeboden aan de wethouder; de gemeenteraad beslisten die 
avond positief over behoud van voorrang op de kruising Laanweg – Sportlaan. De maandag ervoor 
hebben we met de wethouder beide kruisingen bekeken.

Begin december hadden we een ambtelijk overleg met de gemeente over de kruising Hoflaan – 
Komlaan. Dit leverde een domper op: ambtenaren geven een negatief advies over behoud van 
voorrang op de kruising Hoflaan – Komlaan.

Op 21 november stuurden we aan de gemeente enige tips over de inrichting van het kruispunt 
Laanweg – Sportlaan te Schoorl; hierop hebben wij nog geen reactie gehoord. We nemen aan, dat de
gemeente loyaal het besluit van de gemeenteraad uitvoert.

De gemeente geeft ons nu geen duidelijkheid over het wel of niet behouden van voorrang op de 2 
kruisingen waarvoor wij in oktober handtekeningenacties hebben gevoerd. Het is nog steeds niet 
zeker, of de gemeente fietsverkeer wil bevorderen door de fietsers op hoofdroutes voorrang te 
gunnen waar zij dit nu hebben.

Het College van B en W wil op 27 februari toelichting geven op de projecten voor herinrichting, die 
ook getoetst zouden worden aan het Fietsbeleidsplan; wil de gemeente het vertrouwen van inwoners 
verbeteren [Formatieakkoord 2019-2022] of 713 ingediende handtekeningen naast zich neerleggen?.

Hierbij nogmaals onze toelichting op behoud van voorrang, zoals we die hebben uitgesproken aan de 
raadscommissie op 17-10, zie de hier deze tekst

De gemeente kan op 27 februari verwijzen naar de eigen uitgangspunten van het Fietsbeleidsplan, 
zoals: “Zo heeft het vaker kiezen voor de fiets een positieve invloed op de bereikbaarheid van de 
centra en de kust van Bergen”. Volgt de gemeente dit vertrekpunt of gaat zij er tegenin?

Fietsroutes, 30 km-zones en energiebeleid

In de variant voor de kruising Hoflaan – Komlaan te Bergen die de voorkeur heeft van de ambtenaren,
worden de snelheidsremmer en de stopstreep weggehaald; de Fietsersbond wil deze houden en de 
kruising onderdeel laten zijn van een uitgebreide 30 km-zone. 

De Stichting Wetenschappelijk onderzoek stelt uitbreiding van 30 km-zones voor; reden: dit kan het 
aantal ongevallen verminderen. Tot dusverre houdt de gemeente vast aan een groot aantal wegen, 
waarop auto’s 50 km moeten rijden, ook op de Sportlaan te Schoorl en de Komlaan te Bergen. Vraag:
gaat de gemeente de 30 km-wens t.b.v. de veiligheid honoreren of negeren?

Op 27 februari geeft het College eerst een toelichting op een andere vorm van energie-opwekking als 
gevolg van het klimaatakkoord. Vraag is: gaat erna het College vertellen, of zij een bijna 
klimaatneutraal vervoermiddel als de fiets gaat stimuleren of afremmen?

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2020/02/toelichting-schoorl-voorrang-fietsroute-laanweg-17-okt-2019.pdf


Data voor diverse avonden.
Interessante data om mogelijk bij te wonen als actieve fietser en uw stem te laten horen:

 De informatieavond door het College / ambtenaren aan de gemeenteraad op 27 februari
 De informatieavond over de Eeuwigelaan op 2 maart, speciaal voor degenen die hun 

handtekening hebben gezet;
 De avonden over het parkeerbeleid: 24 februari in Bergen en 11 maart in Egmond aan Zee

Welke prioriteiten heeft de gemeente?

De gemeente heeft vele documenten en plannen. Onze vraag is: wat pakt de gemeente aan en hoe? 
Hierover hadden we als Fietsersbond opnieuw een gesprek op 13 februari.  De gemeente heeft 
weinig projecten uitgevoerd van Fietsbeleidsplan. De vraag was en is: richt de gemeente zich vooral 
op tweewielers of op vierwielers? 

Overige zaken: 

 In regionaal verband studeert de Fietsersbond op het toegenomen aantal ongevallen;
 ons overleg van 13 februari hebben we opnieuw aangegeven, het zuidelijke fietspad Negen 

nessen te willen open houden voor fietsers.
 Bij de komende bespreking van de parkeernota zal de Fietsersbond erop letten, dat er 

aandacht is voor voldoende fietsenstallingen en dat de gemeente niet meer auto’s door de 
centra lokt door de parkeergelegenheid uit te breiden.

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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