
 

Kettingmail 25 Bergen, juni 2020 

Corona en de fiets

De omvang en gevolgen van de uitbraak van het Corona-virus heeft ons verrast.

Landelijk heeft de Fietsersbond enige malen adviezen gegeven; enerzijds betrof dit het advies om wel
in beweging te blijven; op 31 maart volgde er een advies om op zaken te letten als je gaat fietsen. 
Erna volgde een advies over het fietsbeleid in de anderhalvemeter-samenleving: 
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/wil-jij-straks-weer-veilig-coronaproof-fietsen

Vanuit Bergen hebben we hierop gereageerd met een aanvulling, nl aandacht besteden aan de 
voorrang voor fietsroutes en voor de veerponten.

Corona is een extra argument om de ruimte op straat te herverdelen. We zien nu vaker voetgangers 
op straat lopen om anderhalve meter afstand te houden. Terrassen worden uitgebreid. Herverdeling 
van ruimte moet niet ten koste gaan van fietsers; de ruimte zal van gemotoriseerd verkeer afgehaald 
moeten komen, mogelijk door een autovrij deel van het centrum, mogelijk door een erffunctie toe te 
kennen. De bevoorrechting van gemotoriseerd verkeer bij verkeerslichten verdient afschaffing; zie 
hieronder.  

De NS heeft het meenemen van fietsen in de trein verboden vanaf 12 mei. Dit bemoeilijkt het je 
verplaatsen per fiets, ook voor de vacantie; terwijl men met de fiets achterop de auto nu naar het 
buitenland gaat. https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-wil-einde-aan-fietsverbod-in-trein

Melding over verkeerslicht Heilooërzeeweg.

Het is altijd zinnig om een knelpunt te melden. Ons bereikte de klacht, dat het verkeerslicht 
Heilooërzeeweg niet genoeg tijd geeft om als fietser die moeilijk op gang komt, de overkant te 
bereiken; dit verkeerslicht wordt beheerd door de Provincie. Eerder hadden we aan de gemeente 
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gevraagd, om de wachttijd voor fietsers bij AH ter verkorten; dit is de hoofdfietsroute naar Alkmaar 
vanaf Egmond aan Zee. De wachttijd voor fietsers blijkt automatisch verlengd te worden, als er veel 
auto’s van de kruising N512 rijden. Voor een uitgebreidere notitie zie hier: 
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2020/06/notitie-verkeerslichten-egmonden-16-juni-2020-1.pdf

Eeuwigelaan en de voorrang voor de fiets

Op 8 april heeft het College van B&W van de gemeente Bergen een besluit genomen over de 
Eeuwigelaan: het tweede fietspad wordt aangelegd; de fietsers vanaf de Komlaan worden uit de 
voorrang gehaald. Meer hierover:

https://www.bergen-nh.nl/plannen-en-projecten/eeuwigelaan-bergen-fietspad

Bij de inloopavond van 2 maart heeft de Fietsersbond een notitie afgegeven met het verzoek aan de 
wethouder om aan de gemeente Alkmaar te vragen, waarom deze de voorrang voor fietsers op de 
Rekerdijk behoudt en beveiligt met knipperende LED-lampen. Voor wie de notitie wil lezen:

Als rectie daarop hebben wij een interview gevraagd met het NoordHollands Dagblad: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200504_76983534/fietsersbond-vreest-vallende-
ouderen-bij-kruising-eeuwigelaan-op-deze-manier-geven-we-toch-weer-de-voorrang-aan-de-auto?
utm_source=google&utm_medium=organic

Tevens hebben we een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de voorrang; zie hier:

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2020/06/brief-hoflaan-versie-4-mei-2020.pdf

De slotzin ervan luidde: op deze manier geven we toch weer voorrang aan de auto. De gemeente 
heeft geen gewicht toegekend aan de 547 handtekeningen die in oktober verklaarden de voorrang 
voor fietsers te willen behouden. De Fietsersbond concludeert, dat de gemeente niet heeft 
gereageerd op onze nadrukkelijke wens.

Op 27 februari heeft het College van B&W een toelichting gegeven aan de gemeenteraad op de 
uitvoering van het Fietsbeleidsplan. De Fietsersbond vind deze toelichting beneden de maat.

In het algemeen vinden we de houding van de gemeente Bergen tegenover de fiets negatief: de 
gemeente voert nauwelijks projecten uit van het in 2016 vastgestelde Fietsbeleidsplan; knelpunten  
worden niet aangepakt; de gemeente wil geen 30 km-gebieden uitbreiden; veel aandacht wordt 
besteed een de auto en vooral aan het kunnen parkeren van de auto.

Tragisch ongeval Hondsbosscheweg

Wij lazen in de krant, dat op de Hondbosscheweg een fietser is omgekomen op de kruising met de 
Leiweg. De kruising verbindt twee fietsknooppunten met elkaar. De Fietsersbond heeft aandacht 
gevraagd voor het ongeval; de gemeente heeft dit intern opgepakt.

Nog geen nieuws is er over:

 De wens en het plan om een fietstunnel aan te leggen in de kruising N9-Kogendijk op de 
grens met Alkmaar;

 Het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan op onder meer het aanvullen van fietsenstalling bij 
bushaltes en van verlichting op fietsroutes in het buitengebied;

 Het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op het noordelijk fietspad Heilooërzeeweg.

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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