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Voorstel van het College: haal rechtuit rijdende fietsers te Schoorl uit de voorrang

2 Weken berichtte de gemeente ons per telefoon, dat het College van B&W van plan blijft 
om de rechtuit rijdende fietsers op de Laanweg te Schoorl de voorrang te ontnemen bij de 
kruising Sportlaan. Dit verbaast ons zeer, omdat de gemeenteraad op 7 november 2019 had
besloten, dat de fietsers vanaf Schoorldam naar het Klimduin voorrang moeten houden. 

Het College van B&W vraagt de gemeenteraad om het oude besluit van de raad te herzien; 
de raadscommissie behandelt dit voorstel op donderdag 14 januari, de gemeenteraad op 28 
januari.

Zoals bekend hebben we al een meningsverschil met de gemeente over het uit de voorrang 
halen van fietsers op de Hoflaan naar de Eeuwigelaan te Bergen bij de kruising Komlaan. 
Ook het voorstel over de kruising Schoorl gaat uit van voorrang van auto’s en de voor hen 
getekende structuur. Het College besteedt geen aandacht aan het nut om fietsers te laten 
doorrijden en formuleert een schijntegenstelling tussen doorstroming en veiligheid van 
fietsers.

Een notitie van het College van B&W bespreekt ook 2 rotondes met fietsers in de voorrang 
als alternatieven. 2 Andere getekende oplossingen zijn de alternatieven 3 en 4; alternatief 4 
is een minder goede versie van de tekening die wij hebben ingediend.

   

Voor de notitie die onder het raadsvoorstel ligt, zie deze link; voor onze brief aan de 
gemeenteraad, zie dit bericht  .  

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/01/brief-schoorl-voorrang-jan2021-aan-gemeenteraad.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/01/bij-2021-01-14-notitie-kruising-schoorl-sportlaan-laanweg.pdf


Stuifduin 

Bij de van Blijdensteinsweg op de grens van Staatsbosbeheer en PWN heeft zich een berg 
zand gevormd; uit de verte lijkt het mooi, maar dichterbij blijkt het een tsunami van zand. Tot
dusverre schoof Staatsbosbeheer het zand weg met een schuiver, maar vanaf enige weken 
geleden zijn ze daarmee gestopt. Staatsbosbeheer denkt na over een oplossing op lange 
termijn, maar wil niet op korte termijn het zand wegschuiven. Met een e-bike sjokken door 
het mulle zand wordt steeds zwaarder.

De vraag is, of een beheerder van een natuurgebied bomen laat kappen of zand laat 
verstuiven, zonder te letten op de gevolgen voor routes van wandelaars en fietsers

Op 7 januari heeft de Fietsersbond een gesprek met SBB. Het geblokkeerde fietspad is 
onderdeel van de Kustroute en heeft een Europese status [velo 12]. Het is belangrijk en 
onmisbaar als deel van de mooie fietsommetjes door onze gemeente.

 

Voor de volledigheid: zie voor een voorlopige visie van de Provinciale kerngroep van de 
Fietsersbond op recreatief fietsen langs de Kustroute: 
https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/105/2019/12/06164839/50-LF1-Noordzeeroute-
concept-nota-versie-30-september-2019.pdf

De Fietsersbond heeft op Provinciaal niveau de kwaliteit van de kustroute aangekaart bij de 
Gedeputeerde en gevraagd om beter wegdek en om vrije toegang voor fietsers zonder 
betalen [tolheffing].

Omgevingsvisie en de kwaliteit van de gemeente

De Omgevingsvisie zal vastleggen, welke kwaliteiten in de gemeente versterking behoeven. 
De beleidsanalyse van de gemeente [52 pagina’s] geeft wel aandacht voor de dominantie 
van gemotoriseerd verkeer; een mooi citaat: “Terwijl veel ondernemers in de kernen 
afhankelijk zijn van bezoekers, wordt het toenemend autoverkeer van die bezoekers 
onhoudbaar voor de leefbaarheid.

Andere citaten: “Uitdaging is om de omgeving senior-proof te ontwerpen en ouderen veiliger 
in het verkeer te laten bewegen. De e-bike kan daarnaast forenzen verleiden om niet meer 
met de auto naar hun werk te rijden.”

https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/105/2019/12/06164839/50-LF1-Noordzeeroute-concept-nota-versie-30-september-2019.pdf
https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/105/2019/12/06164839/50-LF1-Noordzeeroute-concept-nota-versie-30-september-2019.pdf


Ook veel reacties van bewoners geven aan, dat ze vaak overlast ervaren van gemotoriseerd
verkeer. De oplossingen die worden geopperd, zijn soms strijdig met elkaar: voorbeeld: 
parkeergarages in de duinen zal nog meer auto’s aantrekken. 

De gemeente zal met de inwoners moeten nadenken over de vraag, welk soort gemeente zij
willen en welke plaats wandelen en fietsen kunnen gaan innemen. Deze vraag kan niet 
worden overgelaten aan alleen verkeerstechnici.

Oversteekbaarheid Ring N9 Almaar door fietsers

Op 30 november namen de Fietsersbond Alkmaar en Bergen deel aan een gesprek over het
verkeer op en rond de Ring van Alkmaar. Een aantal bedrijven willen vooral meer verkeer, 
dat sneller de Ring passeert. De Fietsersbond wenst de ring op verschillende locaties snel 
en veilig te kunnen kruisen; opnieuw brachten wij de gewenste ongelijkvloerse fietsoversteek
bij de N9 ter hoogte van de Kogendijk ter sprake.

Ambtelijk overleg met de gemeente; 

Op 11 december had de afdeling Bergen een overleg met een ambtenaar van de gemeente;
wij hebben toen genoemd:

 Moeizame houding van de gemeente \ het College tegenover belangen van fietsers;
 Suggesties om het Fietsbeleidsplan dat loopt tot 2019, aan te scherpen en aan te 

vullen;
 Het verloop van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer in Bergen-Oost gezien de 

bouwplannen;
 De wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten in de Egmonden, die langer zijn dan 

in juli;
 Zichtbaarheid voor fietsers op de Voert en Herenweg, zie vorige Kettingmail;
 Wens Fietsersbond om de zuidkant van de Negen Nessen te behouden voor fietsers.

Vertrek Wim Smit

Uit teleurstelling over het fietsbeleid van de gemeente heeft Wim Smit besloten, geen tijd 
meer te besteden aan het werk voor de Fietsersbond; hij ziet geen mogelijkheden voor een 
positieve opstelling van de gemeente en goede effecten. Wij zullen zijn inzet en 
enthousiasme missen.

Fietsersbond in de regio

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


