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Fietsrotonde Laanweg uit de hoge hoed

14 januari was een gedenkwaardige dag: zojuist had de gemeente een persbericht verstuurd om
uit te leggen, waarom rechtuit rijdende fietsers op de Laanweg te Schoorl uit de voorrang worden
genomen. Diezelfde avond echter bleek, dat de wethouder ook een fietsrotonde beschouwt als 
een goede oplossing. Daar was wel druk vanuit de gemeenteraad aan vooraf gegaan; de 
Fietsersbond had ter plekke kunnen inspreken; de tekst is hier te lezen  .  

https://www.bergen-nh.nl/nieuwsoverzicht/fietsrotonde-op-kruising-laanweg-sportlaan-in-schoorl

De Fietsersbond heeft gekeken naar andere voorbeelden van fietsrotondes in het land en bij 
voorbaat enige suggesties opgestuurd aan de gemeente. Veiligheid voor fietsers blijkt vooral 
gediend bij lage snelheden van gemotoriseerd verkeer op de kruising.

Over voorrang gesproken: we zijn benieuwd, of de gemeenteraad zich alsnog uitspreekt voor 
behoud van voorrang voor fietsers op de Hoflaan richting Eeuwigelaan; dit zou wijziging van het 
plan beteken, maar wel overeenkomstig het beleid om fietsverkeer te bevorderen.

Toekomstbeeld fiets

Het rijk wil, dat de fiets en grotere rol speelt in het verkeersbeleid. Op landelijk niveau wil men 
een inventarisatie aanbieden aan de formateur van een nieuwe regering. Wat uiteindelijk van 
onze wensen via de provincie terecht komt op een landelijk bureau, weten we niet. 

https://www.bergen-nh.nl/nieuwsoverzicht/fietsrotonde-op-kruising-laanweg-sportlaan-in-schoorl
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/02/toelichting-fietsersbond-op-kruispunt-laanweg-schoorl-14-januari-2021.pdf


Fietsersbond Bergen heeft o.a. ingediend:

 de fietstunnel N9-Kogendijk tussen Bergen en Alkmaar-Noord, 
 doorfietsroutes naar Egmond aan Zee en Bergen aan Zee vanaf Alkmaar en Heiloo,
 aanleggen ontbrekende schakel in de Kustroute Egmond aan Zee – Bergenaan Zee,
 verbeteren wegdek Van Oldenborghweg en berijdbaar houden Blijdensteinsweg,
 snelheidsremmers bij gevaarlijke kruisingen, groter 30 km-gebied, autovrije gebieden,
 meer fietsenstallingen, o.a. bij bushaltes

Voor de begeleidende brief zie  :  

Het stuifduin: geen zandhappen, maar doortrappen

In de vorige Kettingmail meldden we, dat een stuifduin de landelijke en Europese Kustroute 
blokkeert. Onze contacten met Staatsbosbeheer sinds 30 november leveren niet veel op. Het 
zand stuift nog steeds en de fietsers moeten hun fiets verder duwen en hoger optillen. Op 
landelijk niveau kan men ons vragen, leuke tips voor veilig en aangenaam fietsen in te leveren, 
maar laat de overheid dan ook het zand opruimen. De Fietsersbond heeft een noodkreet 
opgestuurd aan het College van G.S. Zie voor de tekst hier

Gladheidsbestrijding winters weer

Met de afgelopen hittegolf zouden we het bijna zijn vergeten: er was zowaar een sneeuwstorm. 
Het is dan belangrijk, om binnen afzienbare tijd ook de fietsroutes begaanbaar te maken. Onze 
indruk is, dat dit in Bergen redelijk ging en in de Egmonden slecht: de fietspaden Herenweg in 
Aan den Hoef en Sportlaan in Egmond aan Zee waren 5 dagen na de sneeuwval nog niet 
berijdbaar. We hebben een fotoreportage opgestuurd aan de gemeente en een gesprek gehad 
over de wijze waarop de gladheidsbestrijding plaats vindt; dit gesprek was verhelderend, en we 
willen wel graag de evaluatie zien. Omdat er ook uit Heiloo klachten kwamen, zou dit in BUCH-
verband kunnen. Fietsersbond Alkmaar wees ons op een methode die in Heerhugowaard wordt 
gebruikt.

Foto’s van Sportlaan Egmond aan Zee en Herenweg Egmond aan den Hoef

 

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

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/02/brief-aan-gs-stuifduin-blijdesteinsweg-febr-2021-zonder-laatste-foto.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/02/begeleidende-brief-toekomstbeeld-fiets-10-februari-2021.pdf

