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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 stimuleren van duurzame mobiliteit en 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 eerste stellingen daarvan luiden:

1. De gemeente geeft op hoofdroutes van de fiets vaker voorrang op auto’s dan nu,
2. De gehele bebouwde kom wordt 30 km-zone of grotendeels,
3. De gemeente verplaatst parkeergelegenheid van de kust en de centra naar transferia, 
4. Delen van dorpscentra worden autovrij.

De antwoorden hierop kunnen veel richting geven aan de toekomst van onze gemeente en 
dus ook aan de keuze van de inwoners in het stemhokje. 

Op basis van de antwoorden, de verkiezingsprogramma’s en de door de partijen gegeven 
aanvullende opmerkingen heeft de Fietsersbond een rangschikking gemaakt welke partijen 
het fietsverkeer belangrijk vinden.

Alle politieke partijen hebben meegewerkt aan deze enquête. Alleen het CDA deed niet mee.

Bijgevoegd zijn de antwoorden van de politieke partijen en de analyse van de Fietsersbond.

Op basis van de ingevulde antwoorden, de verkiezingsprogramma’s en de aanvullende 
opmerkingen van de partijen komt de Fietsersbond 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

Uit de analyse blijkt dat GroenLinks en de PvdA duidelijke uitgangspunten en keuzes hebben
gemaakt voor de fiets.

De Fietsersbond vraagt, middels het versturen van Kettingmail nr.34, aan de inwoners van 
de gemeente Bergen om in hun stemkeuze ook het belang van de fiets mee te nemen. Zo 
beïnvloeden zij het duurzamer en leefbaardere worden van de dorpen in onze gemeente. 

Eventuele vragen kunt u stellen per E-mail: bergen-nh@fietsersbond.nl

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

http://www.fietsersbond.nl/

