
Kettingmail 29 Bergen, 31 mei 2021  

Ongevallen in de krant

Geregeld bekijken we de ongevallen die in de krant verschijnen. De oorzaak ervan is vaak: 
onoplettendheid en lompheid; soms speelt ook de infrastructuur [vormgeving kruispunten] een 
rol.

We hebben per mail aan de gemeente Bergen gevraagd, hoe deze daarmee omgaat. Immers: 
een bestuursakkoord beloofde de top-10 van ongevallen voor fietsers aan te pakken.

Tevens is de Provincie bezig met de aanpak van verkeersonveiligheid. Het is de vraag, of dit 
meer papieren beleid oplevert of acties die worden ondernomen. Onze vraag aan een 
ambtenaar van de gemeente, zie: dit mailbericht:

Stuifduin stuift nog steeds

Op 27 februari hebben we het zand geveegd van het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen 
en Schoorl aan Zee. Deze actie kwam in de krant en op de televisie

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281701/overstekend-duin-doorn-in-het-oog-van-fietsersbond

 

Zoals bekend is dit fietspad een onderdeel van de beroemde fietsroute rond de Noordzee. Ook 
daarom stelde op 22 maart Provinciaal Statenlid mevrouw Van Geffen vragen aan de 
Gedeputeerde Olthof. Hij stelde: dat het fietspad begaanbaar moet blijven, “maar de oplossing 
ligt bij Staatsbosbeheer en PWN; met hen zijn we in overleg”. 

Rond 22 maart bleek Staatsbosbeheer het fietspad te hebben vrijgemaakt van zand:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281701/overstekend-duin-doorn-in-het-oog-van-fietsersbond
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/06/verkorte-mail-aan-ambtenaark-ongevallen-krant.pdf


https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210322_30672695

Maar inmiddels is weer een deel van het fietspad bedekt door het stuifduin. De Fietsersbond 
heeft -evenals de Duinstichting- aan de gemeente Bergen gevraagd om een standpunt in te 
nemen en van Staatsbosbeheer regelmatig onderhoud te eisen, zie deze brief

Deze affaire is zeker niet voorbij!

Verkeerslichten Egmonden, blijken achteraf soms defect; 

Geregeld schrijven we de gemeente Bergen over de lange wachttijden voor fietsers bij de 
verkeerslichten in de Egmonden. Vorig jaar augustus uitten wij een noodkreet in de krant. De 
afgelopen maanden werd het erg bar: vanaf de Egmonderstraatweg naar de Voorstraat moesten
de fietsers lang wachten voor rood licht, zonder dat ergens een auto passeerde; velen reden of 
liepen door rood licht. De gemeente meldde ons na het zoveelste bericht, dat ergens een lus 
defect was. Na reparatie van die lus werd de wachttijd naar de Voorstraat duidelijk korter! De 
lange wachttijden bij AH in Aan den Hoef blijft het grootste probleem. We hebben in een notitie 
de gemiddelde wachttijden in een schema geplaatst met kleuren. Zie hier

Fietsroute Hoflaan - Eeuwigelaan

Over het plan on een tweede fietspad Eeuwigelaan aan te leggen is het stil. Ongetwijfeld gaan er
groepen naar de rechter. De Fietsersbond is naar de rechter gestapt over het uit de voorrang 
halen van de fietsers op hun hoofdroute vanaf de Hoflaan. Tevens zullen we aan de 
gemeenteraad vragen om het College op een fietsvriendelijk spoor te zetten wat betreft 
voorrang. Voor de inhoud zie hier

Bebouwde kom maximum 30 km/ uur

De Fietsersbond vindt ook op landelijk niveau belangrijk, dat de gehele bebouwde kom wordt 
ingericht als 30 km-zone. De verkeersveiligheid is erbij gebaat. De openbare ruimte wordt meer 
ingericht ten behoeve van voetgangers en fietsers.

Hiertoe zal de volgende brief worden verstuurd.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/06/30-km-zones-vergroting-leefbaarheid-21-jan-2021.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/06/aanzet-voor-brief-aan-gemeenteraad-voorrang-mei-2021-inz.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/06/vervolg-onderzoek-naar-wachttijden-verkeerslichten-egmonden-juli-2020-versie-voor-rienk-21-mei-2021.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/06/brief-gemeenteraad-stuifduin-fietspad-blijdensteinsweg-ca-15-mei-2021-1.pdf
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210322_30672695


Toekomstbeeld fiets

Vooral de Provincie heef hard gewerkt om projecten in te dienen voor het vormgeven van het 
fietsen in de toekomst; we hebben hier de vorige keer over bericht. In het overzicht van de 
Provincie staan nu meer onderwerpen voor onze gemeente dan eerst; een aantal van de 
genoemde projecten volgt hieronder; in het overzicht staan ook fietsroutes met een recreatief 
belang:

 Alkmaar - Bergen via kruising N9/ Kogendijk (Fietstunnel)
 Alkmaar – Bergen, doorfietsroute [heeft wat ons betreft Bergen aan Zee als 

eindbestemming]
 Aftakking doorfietsroute regio Alkmaar naar Egmond aan Zee, o.a. door aanleg rotonde 

Voorstraat, aanpassing Verkeerslichten omdraaiingen voorrang
 Kustroute / Veloroute 12 -voorheen LF 1- door Wegnemen stuifduin Blijdensteinsweg, 

wegnemen tolheffing en verbeteren wegdek op PWN-gebied
 Fietsroute Heiloo – Bergen; kol. Sneepweg
 Egmond a Zee - Bergen a Zee, ontbrekende schakel LF-route in duinen
 fietsroute Alkmaar – ’t Woud via Hoeverpad- De Meent langs Krommesloot/ 

Bergerringsloot, 

Het is wel de vraag, welke van deze projecten de gemeente en Provincie gaan aanpakken.

Parkeerbeleid en de fiets

 Er zijn schriftelijke vragen ingediend over het bouwen van een parkeergarage in het 
Torensduin te Egmond aan Zee. De Fietsersbond ziet liever meer fietsers naar de kust rijden
dan auto’s; en voor zover er auto’s naar de kust rijden, moeten deze niet door de dorpen 
rijden, maar opgevangen worden aan de randen -bij een N-weg- op een transferium, waar 
een overstap op bus of fiets wordt geregeld. We hebben aangegeven, dat het 
‘parkeerprobleem’  ook kan worden opgelost door het aantrekkelijker maken van fietsen naar
de kust door nonstop-fietsroutes en door meer en betere fietsenstallingen, ook bij bushaltes, 
horeca en gezondheidscentra.

Overige onderwerpen:

 De fietsroute Hoflaan en de verkeerslichten in de Egmonden hangen samen met een ander 
onderwerp: in de nabije toekomst komen hier doorfietsroutes vanaf Alkmaar naar de kust

 Ons bereikte de tip, dat het probleem van de kruising Hoeverweg  - Kolonel Sneepweg niet is
weggenomen, maar door de Provincie juist is verergerd. We hebben nog geen kans gezien 
om dit aan te kaarten;

 Inzake het bouwplan Delversduin in Egmond aan den Hoef bleek ons, dat er geen rekening 
is gehouden met fietsverkeer naar deze nieuwe woonwijk; hierover hebben we een 
zienswijze ingediend bij de gemeenteraad;   zie deze brief:   

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/2021/06/datum-ca-5-mei-2021-zienswijze-bestemmingsplan-delversduin-voor-kettingmail-zonder-vragen-en-antwoorden.pdf

