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Politieke partijen over  fietsen in de gemeente Bergen.

Fietsen in de gemeente Bergen wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de recreatie en dus 
voor de lokale economie maar ook voor het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners. 
Daarom heeft de Fietsersbond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart de 
Bergense politieke partijen naar hun visie op de Fiets gevraagd.

6 stellingen zijn aan de politieke partijen voor gelegd. De antwoorden hierop kunnen veel richting 
geven aan de toekomst van de gemeente dus aan de keuze van de inwoners in het stemhokje. 
De Fietsersbond heeft nu antwoorden binnen van alle partijen op het CDA na.

1. De gemeente geeft op hoofdroutes van de fiets vaker voorrang op auto’s dan nu; 

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD KiesLokaal

eens eens eens eens eens  eens

Vooral binnen de bebouwde kom moeten volgens deze politieke partijen fietsers voorrang krijgen.
Zeker op het hoofd fietsroutes. Hier zijn GroenLinks, D’66, ons Dorp, VVD en PvdA er over eens. 
Mede hierdoor zullen niet alleen de inwoners maar vooral de bezoekers meer gaan fietsen. 
KiesLokaal maakt een voorbehoud: “Echter, enkel omwille van de veiligheid kan per situatie/ 
locatie hiervan worden afgeweken.”

2. De gehele bebouwde kom wordt 30 km-zone of grotendeels, zo nodig herinrichten 
van de straat; 

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD KiesLokaal

deels eens eens deels eens eens deels eens eens

Door de verlaging van de snelheid van auto’s zullen minder verkeersslachtoffers worden 
gerealiseerd. De VVD vindt dit lastig vanwege de aanvoertijden van ambulances. D’66 is het hier 
over eens en wil een integraal plan hier voor. Ook ‘Ons dorp’ heeft 30 km in hun plan staan en wil
daarnaast snelle fietsen/brommers van het fietspad naar de weg verbannen. KiesLokaal is het 
deels eens: “Ook hier gaat het om veilig en doorstroming. Op sommige trajecten is 50 km prima, 
als dat de veiligheid niet in gevaar brengt.”  

PvdA en GroenLinks willen 30 km graag op wegen die door fietsers en automobilisten samen 
worden gebruikt. Deze laatste partijen willen wegen met vrij liggende fietspaden 50 km houden. 
Hiermee vergeten ze wel, dat de meeste ongevallen plaats vinden op kruispunten.

3. Er komen geen nieuwe parkeerplaatsen bij strand of in de kernen, de gemeente 
verplaatst parkeergelegenheid naar transferia; 

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD KiesLokaal

eens eens eens deels eens deels eens deels eens

De politieke partijen zijn eensgezind. Minder auto parkeren op het maaiveld, en 
automobilisten verleiden om nieuw te bouwen Transferia/openbare parkeergebieden, buiten de 
kernen bij de invalswegen, te gebruiken. De Meent in Alkmaar wordt genoemd en een locatie bij 
Camperduin. 

http://www.fietsersbond.nl/


Twee Partijen maken wel een voorbehoud: de VVD is voor transferia, maar vindt ook, dat er in 
centra meer parkeerplaatsen nodig zijn. Ons Dorp vermeldt enerzijds als antwoord “EENS, geen 
parkeerplaatsen direct aan de kustlijn”; anderzijds wil het programma: “duin-parkeergarage in 
Egmond aan Zee onderzoeken. Hier zijn we op tegen: uitbreiding van parkeergelegenheid in 
centra of bij de kust zal leiden tot meer verkeersbewegingen per auto en dus tot meer oponthoud 
voor fietsers en voetgangers en tot meer onveiligheid. Antwoord van Ons Dorp is dus eigenlijk: 
deels eens. KIiesLokaal ”EENS; KiesLokaal zet zich in voor verdere autoluwe ontwikkelingen. 
Echter, langs de lijnen van geleidelijkheid en begrip. De aanleg van Transferia is een van de 
mogelijkheden.” Ook hier veel slagen om de arm, dat we het antwoord hebben veranderd.

4. Dorpscentra worden autovrij; voorbeeld rond ruïnekerk Bergen en Herenweg 
Schoorl;

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD KiesLokaal

eens deels eens eens oneens oneens deels eens

‘Ons dorp’ wil nu geen positie in nemen omdat ze de inwoners en ondernemers willen vragen, 
D’66 en PvdA willen Bergen en Schoorl Centrum deels autovrij/luw maken. GroenLinks wil deze 
voorbeelden zeker autovrij maken. VVD wil, dat je boodschappen moet kunnen doen met de 
auto. KiesLokaal is voorstander van autoluwe dorpskernen. “Ook hier geldt langs de lijnen van 
geleidelijkheid, samen met direct belanghebbenden.’

5. De top-3 of top-5 onveilige punten [voor fietsers en voetgangers] worden 
aangepakt, zoals eerder toegezegd in het bestuursakkoord; 

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD KiesLokaal

eens eens eens eens eens eens

PvdA wil de Top drie aanpakken.  Óns Dorp wil dit samen met de bewoners doen maar wil 
helaas géén 2e fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan, waar veel ongevallen plaats 
vinden tussen fietsers onderling. D’66 wil eerst geld hier voor vrijmaken en daarna onveilige 
punten aanpakken en heeft vooral de Duinweg en verschillende gevaarlijke polderwegen op de 
korrel. De VVD noemt als gevaarlijke plekken: de kruising Koninginneweg – Russenweg en de 
N9 – Kogendijk. KiesLokaal wil hiervoor ambtelijke capaciteit om dit te realiseren.

6. De gemeente toetst de bestaande fietsinfrastructuur [op wegdek en doorstroming 
fietsers] aan het wensbeeld, zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma van het 
Fietsbeleidsplan 2016;

GroenLinks D66 PvdA Ons Dorp VVD Kieslokaal

eens eens eens eens eens eens

Hierbij zijn de partijen het eens. Voorgenomen beleid dat in de raad is goedgekeurd moet ook
uitgevoerd worden. Hier zit veel urgentie! GroenLinks verzucht dat het verschrikkelijk is dat dit
nog steeds niet is gerealiseerd. PvdA en Ons Dorp stellen, dat als je beleid vaststelt, dit ook 
moet uitvoeren. KiesLokaal wil er dan iets mee doen: “Daarna moet het worden omgezet in 
een voorstel tot aanpassingen.” 

Sommige politieke partijen hebben aanvullende opmerkingen gemaakt:



- De PvdA is voor meer fietsen en minder auto’s. De PvdA antwoordt positief op een stelling 
van het Kieskompas; “Parkeerplaatsen mogen verdwijnen om meer ruimte te maken voor de 
fiets”.

- GroenLinks zet het mobiliteitsbeleid in voor een beter klimaat en hoger niveau van welzijn en 
gezondheid. “Mobiliteit staat bij ons voor meer biodiversiteit, minder verkeersslachtoffers en 
een leefbare openbare ruimte”. “Verdeel de ruimte op de wegen gelijkwaardig voor 
autogebruikers, fietsers en voetgangers: maak voet- en fietspaden breder en de strook voor 
auto’s smaller”. 

- het CDA is het niet eens met de stelling, dat parkeerplaatsen mogen verdwijnen om meer 
ruimte te maken voor de fiets”; “Het CDA wil rust brengen op straat met als resultaat meer 
(groene) parkeerplaatsen.” 

- Ons Dorp wil, dat alle z.g. + fietsen (bak-, snel en bromfietsen), dus alles wat harder kan 
en/of wil, op de weg gaat rijden. Helaas wil Ons Dorp niet het tweede fietspad Eeuwigelaan.

- D66 wijst op het nut van goede stallingsmogelijkheden voor de fiets

Op grond van de duidelijke keuzes geven wij de PvdA en GroenLinks een extra punt.

KiesLokaal gaf als antwoord op de eerste 3 vragen: “EENS”, maar voegde daar zoveel 
voorbehouden aan toe, dat we een ½ punt hebben afgetrokken.

Het CDA gaf ons een probleem: het CDA reageerde niet op de 6 stellingen; op basis hiervan en 
de antwoorden op het Kieskompas komen we nu op 2 punten.

Op basis van de ingevulde antwoorden komen we tot een volgende score:
PvdA 6 ½ punt
GroenLinks, 6 ½ punt 
D66  5 ½ punt
KiesLokaal  5 punten
Ons Dorp 4 ½ punt
VVD 4 punten
CDA 2 punten

Wij vragen u om in uw stemkeuze ook het belang van de fiets mee te nemen, zodat we 
leefbaardere dorpen krijgen. We vragen u daarbij de opstelling van de politieke partijen inzake de
fiets mee te nemen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Uit deze opmerkingen blijkt, dat GroenLinks en de PvdA duidelijke uitgangspunten hebben
en keuzes maken voor de fiets; .

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

eventuele vragen kunt u stellen per Email: bergen-nh@fietsersbond.nl

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond! 


