
Kettingmail 31 Bergen, 7 augustus  

Tips aan politieke partijen over verkiezingsprogramma’s.

Op 5 juli hebben we de uiteindelijke tips aan politieke partijen opgestuurd. De Fietsersbond 
heeft een forse lijst met suggesties voor toekomstig beleid:  “De publieke ruimte wordt 
ingericht op basis van belangen van fietsers en voetgangers”. 

Vooraf hebben we leden gevraag, wat ze vinden van de eerste opzet. We kregen erg veel 
reacties, waarvoor dank! Enkele daarvan:

 Maak van een deel van de parkeergarages in het centrum van Bergen fietsenstallingen;
 Geen uitbreiding parkeergelegenheid maar gebruikmaken van transferia;
 Autovrije zone rond de Ruïnekerk
 Verbetering veiligheid en gemak kruising Hoeverweg-Sneepweg
 Niet alles asfalteren voor fietsers
 de doorfietsroutes en de ontbrekende schakels in de punten 5 en 6 aan, behoud 

voorrang voor fietsers bij het kruispunt Komlaan/Hoflaan 
 fossiel aangedreven brommers en scooters weren
 er zijn weinig wensen geformuleerd voor Schoorl;
 het verhaal kan korter en kernachtiger;
 fietsen in het donker is vaak griezelig; op de Hoeverweg is verblinding door koplampen 

van automobilisten; het fietspad langs de Herenweg, van het Woud naar Bergen is 
stikdonker, en onveilig,

Na het lezen ervan hebben we een algemeen verhaal gemaakt en veel concrete punten 
verplaatst naar een bijlage. Een aantal Schoorlse onderwerpen zijn toegevoegd. Van het 
ontbreken van verlichting is een aparte paragraaf gemaakt: ‘zichtbaarheid bij duisternis’.

Een wegdek van asfalt geeft de fietser meer comfort en is beter te onderhouden. De wens 
van voorrang en asfalt geldt w.b. fietsers alleen voor de hoofdroutes.

Zie de uiteindelijke versie.

Stuifduin stuift nog steeds

Op 27 februari hebben we het zand geveegd van het fietspad Blijdensteinsweg tussen 
Bergen en Schoorl aan Zee. De Fietsersbond heeft nu gevraagd, of Staatsbosbeheer dit 
regelmatig blijft vegen, het antwoord erop is niet duidelijk. Ook hebben we gevraagd, om de 
bovenlaag van het Dr Van Steijnbos te laten liggen, om een nieuw stuifduin te voorkomen. 
Inmiddels is de Duinstichting erg actief geweest met reageren op een Natuurbeheersplan.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/08/onderwerpen-voor-de-programmas-van-de-politieke-partijen-in-bergen-t.b.v.-de-gemeenteraadsverkiezingen-in-maart-2022.pdf


 

Fietsroute Hoflaan - Eeuwigelaan

Zoals bekend is de Fietsersbond voorstander van de aanleg van het tweede fietspad aan de 
zuidzijde van de Eeuwigelaan. We willen de voorrang van Hoflaan naar Eeuwigelaan echter 
behouden. Inmiddels heeft de gemeente Bergen alles opnieuw gedaan. Er was een 
verkeersbesluit van september 2020; erna zijn we naar de rechter gestapt over het uit de 
voorrang halen van de fietsers op hun hoofdroute vanaf de Hoflaan. Het College van B en W
heeft een nieuw verkeersbesluit genomen op 14 juni, waarna wij en andere organisaties het 
werk dubbel mogen doen.

Plan aanleg 62 extra parkeerplaatsen aan de Duinweg te Bergen

De Fietsersbond werd verrast door een krantenbericht, dat het College van B&W 62 extra 
parkeerplaatsen wil aanleggen aan de Duinweg te Bergen.  2 Opmerkinge:

Extra parkeerplaatsen lokt extra autoverkeer uit. Wij zien voldoende argumenten om de 
komst naar deze mooie gemeente per fiets aan te moedigen en niet per auto. En als een 
bezoeker per auto komt, laat deze dan liever opvangen buiten de kernen en het duingebied 
op een transferium, met overstap op fiets of bus.

Rond Duinvermaak hebben we gekeken naar de situatie voor fietsers; het College kan de 
situatie met fietsers; we noemen enige knelpunten:

 Op de Duinweg is een verbod om te fietsen; dit is vreemd op zo’n rustige bosweg, veel 
mensen begrijpen dit niet. De parallelweg heeft een vreemd einde.

 de kruising van het fietspad langs de Duinweg met de Breelaan eindigt met 
haaientanden; de fietser moet 3 richtingen uitkijken. Op deze smalle onoverzichtelijke 
kruising komen fietsers vanuit de tegenrichting achter de bossages vandaan.

 Vanaf de Blijdensteinsweg moeten de fietsers -in volle vaart- voorrang verlenen; dit is 
onlogisch binnen een 30 km-zone.

Kortom: pas de voorrangssituatie aan, bekeken vanuit fietsers; met uitbreiding van 30 km-
gebied zijn we het eens. Zie hier onze brief aan het College van Bergen.

 

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2021/08/aanleg-62-parkeerplaatsen-duinweg-bergen-juli-2021-brief-voor-college-van-bw-1-aug-2021.pdf


Plan Provincie voor middengeleider Herenweg N512, kruising Weg naar de Bleek

Enige jaren geleden hebben afdelingen van de Fietsersbond knelpunten op een lijst gezet 
voor de Provincie. Hierop staat de kruising Herenweg N512 met de Weg naar de Bleek in 
Rinnegom. De Provincie stuurde ons een voorstel met een tekening. Dit ontwerp lijkt op wat 
de Provincie vaak doet met fietsers die een N-weg kruisen: vlak voor de kruising ineens naar
links moeten en achterom kijken. Voorbeeld: de kruising Krommedijk met de Hoeverweg. 
We hebben de Provincie middels een tekening voorgesteld om met een simpele oplossing te
komen. Hieronder een foto van een kruising met de Hoeverweg.

Overige onderwerpen:

 We hebben geen nieuws over het fietsvriendelijk afstellen van de verkeerslichten op de 
Egmonderstraatweg bij AH,

 Hetzelfde geldt voor de kruising Hoeverweg  - Kolonel Sneepweg;
 Het is ons onbekend, hoe en wanneer onze brieven over de uitbreiding van 30 km-zones

en de voorrang voor fietsers worden besproken in de gemeenteraad

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


