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Verkiezingen en erna

Kettingmail 34 van maart was gewijd aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Eind februari hebben we 
leerzame gesprekken gevoerd met politieke partijen in Huys Egmont. Sindsdien is ons nog geen nieuw 
College van B&W bekend. Wel hebben we een brief aan de formateur gestuurd. We hebben opnieuw de 
voordelen van een goed fietsbeleid verwoord en enige prioriteiten voorgesteld; daaronder valt ook het 
aanpakken van de top-5 van onveilige situaties. Voor de tekst zie hier

Proef transferium

Zoals in de krant is te lezen, wil de gemeente Bergen een proef opzetten met een transferium op de 
Hogedijk bij Egmond aan den Hoef: op zomerse dagen in juli en augustus zal er een bus rijden vanaf het 
parkeerterrein Zeevogels naar het strand in Egmond aan Zee. Wij zijn blij met deze proef. We hebben wel 
gesteld, dat het transferium pas aantrekkelijk wordt, als het parkeren vlakbij de kust minder aantrekkelijk 
wordt en er een bord “VOL” komt. Ofwel: er zijn niet te weinig parkeerplaatsen aan de kust; het parkeren 
per auto wordt nu te uitbundig gefaciliteerd; dat geldt niet alleen voor Egmond. Niet de auto is de norm, 
maar de leefbaarheid van de dorpen en de schone en veilige vervoermiddelen, de wandelaar en de fietser. 
Ook daarom moet het fietsen naar de kust worden bevorderd.

Gemakkelijker naar de kust met de fiets: aftakking doorfietsroute Alkmaar

Samenhangend met de plannen voor transferia, die onderdeel moeten worden van de uitvoering van het 
parkeerbeleid: de Fietsersbond ageert al lang tegen de lange wachttijden bij de verkeerslichten bij Albert 
Heyn in Egmond aan den Hoef. Tevens hebbe wij de wens, om de verkeerslichten aan de Vorstraat – 
Sportlaan te vervangen door een rotonde met fietsers in de voorrang. De vraag is niet, of er dan auto’s wel 
of niet lang moeten wachten; de vraag is, of fietsers er ongestoord en zonder oponthoud kunnen 
doorrijden. De gemeente beweegt nu: er komt een onderzoek naar de toekomst van beide kruispunten. 
Beide kruispunten worden onderdeel van de doorfietsroutes vanaf Alkmaar / Heiloo naar Egmond en 
Bergen aan Zee. 

Deze doorfietsroutes zullen aftakkingen worden van de hoofdroute vanaf Heerhugowaard via Almaar naar 
Castricum en Velsen. We vragen de gemeente Bergen om de aftakkingen in onze gemeente verder te 
onderzoeken. Doortrekken van de doorfietsroutes naar de kust - dus naar Bergen aan Zee – is een 
hoofdpunt. Zie voor onze brief over de doorfietsroutes:

Samenhangend plan voor het verkeer.

Uit voorgaande paragrafen blijkt, dat allerlei verkeersmaatregelen met elkaar samenhangen; ook de 
provincie “bestookt” de gemeenten met mogelijk beleid dat gericht is op klimaatneutraal vervoer, gezonder 
bewegen, efficiënter ruimtegebruik etc.  

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/06/voorstel-vervolgonderzoek-aftakkingen-doorfietsroute-egmondzee-bergenzee.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/06/bergen-formateur-2022.pdf


https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/8316/3179/5300/
Menukaart_Duurzame_Mobiliteit_Noord-Holland_en_Flevoland.pdf

De gemeente wil hiermee ook aan de slag. Aanleiding was het plan destijds om 62 parkeerplaatsen extra 
bij Duinvermaak in Bergen te creëren. Toen zie de gemeenteraad: maak eerst eens een algemene visie op 
mobiliteit. Op 2 juni komt de uitvoering van het parkeerbeleid in de raadscommissie; dit heeft ook te maken 
met de fietsenstallingen en de algemene visie op verkeer.

Onze visie op mobiliteit, is passende mobiliteit. Dus niet alleen de mobiliteit van de auto met de daarbij 
horende verkeersregels die vooral de auto de ruimte geven. Maar die mobiliteit die past bij het gebied waar
je je visie over uit wilt spreken als Fietsersbond. Dan ga je inzien dat kleine landwegen er zijn voor de 
boeren en dat je er verder alleen fietsers of wandelaars wilt zien en hooguit bestemmingsverkeer. Hierbij 
schiet ons een vraag te binnen die ons werd gesteld vanuit de gemeente; “Weten jullie een mogelijke 
oplossing voor het steeds weer stuk rijden van de bermen in het landelijk gebied?” Natuurlijk het antwoord 
is hier boven al gegeven.

Dezelfde vraag kan je stellen met betrekking tot de dorpen in onze gemeente. Volgens ons is dan de 
uitkomst dat de inwoners hier met zo min mogelijk overlast willen wonen. De bezoekers zullen aangeven 
dat ze willen genieten van alle mooie dingen die er in de dorpen aanwezig zijn of georganiseerd worden. 
Neem je dat als uitgangspunt, dan is het logisch om de voetganger en de fietser meer ruimte te geven, het 
parkeren te verminderen midden in de centra, waardoor het meteen veilig wordt voor de wandelaar en de 
fietser. Er zijn toch ook geen autoparkeerplaatsen op het perron van een treinstation!

Wat zou het mooi zijn als de ambtenaren en het bestuur van onze gemeente deze uitgangspunten nemen 
en voortaan bij een parkeerprobleem niet stellen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, maar dat er teveel 
auto’s zijn, waarvan de bestuurder wil parkeren zo dicht mogelijk bij de plek waar hij of zij naartoe wil. 

Stedenbouwkundig plan Schoorl

Op 11 mei was er een presentatie van het stedenbouwkundig plan voor Schoorl. Een week later heeft de 
Fietsersbond hierop gereageerd: voor fietsers hebben we een aantal aanvullende voorzieningen  gevraagd,
waaronder enige fietsstraten, 30 km / uur voor onder meer de Sportlaan en vooral voldoende 
fietsenstallingen. De gemeente heft een parkeergarage aan de Sportlaan voor 270 auto’s ingetekend; maar
de Fietsersbond wil graag minder parkeerplaatsen voor bezoekers in het centrum en een transferium aan 
de N9 te Schoorldam. Voor de brief aan de gemeenteraad, zie hier

Opmerkingen over verkeersknelpunten Egmond aan den Hoef.

Uit het plan-Delversduin kwam de wens naar voren om een verkeersplan te ontwerpen voor Egmond aan 
den Hoef. Bewoners en belanghebbenden konden voor 15 april opmerkingen insturen. De Fietsersbond 
heeft dit gedaan in vooral de vorm van vragen. Deze hebben betrekking op 30 km op de Herenweg, 
veiligheid van zebra’s en de doorfietsroute vanaf Alkmaar naar Egmond aan Zee. Uiteraard hebben we de 
lange wachttijden bij het verkeerslicht genoemd. De Slotweg afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer is een optie. Er zijn oplossingen voor de verwarring op de kruising Herenweg – Nachtegalenpad.

Voor de Hoef geldt hetzelfde als voor Schoorl: de plannen moeten passen bij elkaar en vooral bij een 
algemene visie op verkeer: welke zaken zijn echt belangrijk?

Fietsenstallingen

Met de gemeente hebben we de vraag besproken, of er genoeg fietsenstallingen zijn. De Fietsersbond 
heeft een overzicht gemaakt van stallingen die te weinig ruimte bieden bij drukke dagen. Eerder is een 
fotoreportage verstuurd aan de gemeente over tekorten aan stallingen bij bushaltes. In Bergen zijn er 
tekorten in het centrum: Breelaan / Plein [foto rechts], Kerkstraat en Jan Oldenburglaan; in Egmond aan 
Zee bij de Jumbo-winkel, het Eymaplein; bij de stranden vooral Egmond-Binnen [foto links]; Schoorl soms 
paal 29 en de Duinvoetweg.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/06/reactie-fietsersbond-op-stedenbouwkundige-visie-centrum-schoorl.pdf
https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/8316/3179/5300/Menukaart_Duurzame_Mobiliteit_Noord-Holland_en_Flevoland.pdf
https://www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/application/files/8316/3179/5300/Menukaart_Duurzame_Mobiliteit_Noord-Holland_en_Flevoland.pdf


 

Stuifduin Blijdensteinsweg geveegd / belang van recreatieve hoofdroutes

Op 11 april hebben we aan Staatsbosbeheer gevraagd, wanneer het zand weer wordt verwijderd van het 
fietspad Blijdensteinsweg. Het antwoord was, dat er overleg plaats vond met een aannemer over een 
gunstig tijdstip om dit te doen. Een week later bleek ons, dat dit is uitgevoerd; daar zijn we erg blij mee.

Inmiddels hebben we niets gehoord van de Provincie over de toekomst van de Kustroute / Veloroute 12, 
waar de Blijdensteinsweg een onderdeel van is, op de lange termijn. De Provincie weigert de regie te 
nemen en laat het maken van een plan over aan PWN en Staatsbosbeheer. Hierover hebben we een brief 
gestuurd, zie hier. Dde brief is kort besproken op een vergadering van een commissie van Provinciale 
Staten op 9 mei en beantwoord door een ambtenaar.

De Fietsersbond vindt elke fietsrit belangrijk, dus het maakt niet uit, of deze naar het werk of naar het 
strand gaat. Rijk en Provincie lijken hier anders over te denken. De gemeente had in het Fietsbeleidsplan 
uit 2016 warme woorden gewijd aan het belang van recreanten en toeristen, evenals overigens de 
Provincie in het “Perspectief Fiets’ .  Om dit te onderstrepen zijn we bezig om fietsers te tellen op diverse 
punten; ook hebben we de gemeente en PWN gevraagd naar telgegevens.

Ongunstige uitspraak van Rechtbank Haarlem over conflict omdraaien voorrang Hoflaan – 
Eeuwigelaan Bergen

Op 20 mei heeft de Rechtbank Haarlem de uitspraak verzonden over het omdraaien van de voorrang op de
hoofdfietsroute Hoflaan – Eeuwigelaan te Bergen. De Fietsersbond heeft aangevoerd, dat het 
Fietsbeleidsplan uit 2016 het fietsverkeer wil bevorderen en dat ontnemen van de voorrang hiermee strijdig
is. Ook hebben we aangevoerd, is dat de gemeente de snelheid op het kruispunt Hoflaan- Komlaan 
verhoogt door drempel en stopgebod weg te halen en de kruising dus onveiliger maakt. De Rechtbank 
stelt, terughoudend te willen zijn bij de toetsing van de afweging van belangen die de gemeente heeft 
gemaakt. Eventueel in beroep gaan moet binnen 6 weken.

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

Ook kunt u hier eventuele vragen stellen

Email: bergen-nh@fietsersbond.nl

Fietsen in Bergen: Vrijheid en plezier, slim en gezond

https://fietsmaar.wordpress.com/
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2022/06/ps-stuifduin-blijdensteinsweg-8-april-ie-nlg.pdf

