
Kettingmail 39, 

Bergen, februari 2023

In de extra Kettingmail 38 over de zandverstuivingen en recreatieve fietsroutes hebben we nummer 
39 beloofd met diverse onderwerpen. 

Inspraak in 2 raadscommissies over verkeerslichten Egmonden en Stedenbouwkundig plan 
Schoorl

Op 19 januari hebben we als Fietsersbond ingesproken over 2 onderwerpen; dat gebeurde bijna 
gelijktijdig in 2 vergaderingen van raadscommissies. Rob en Wim vertelden een verhaal, dat vooral de
leefbaarheid en de fietser en voetganger als uitgangspunt neemt. 

Rob komt na circa 12.20 met zijn voordracht over het Stedenbouwkundig plan Schoorl na een 
inleiding over een duurzame stap voorwaarts. hij pleit voor een aantal verrijkingen van die visie om de
wandelende en fietsende mensen centraler te stellen: fietsenstallingen inplannen, parkeergarage 
verkleinen en transferia onderzoeken, verplaatsen Jumbo bespreken. Leden van de gemeenteraad 
hadden oog voor deze onderwerpen

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Algemene-Raadscommissie/2023/19-januari/19:30/
Voorstel-betreft-het-vaststellen-van-de-stedenbouwkundige-visie-Schoorl-centrum

Zie hier de volledige tekst van Rob over het Stedenbouwkundig plan voor Schoorl.

Wim komt na 4.50 minuten met een algemene visie en toelichting op de verkeerslichten. Wim stelde, 
dat het verkeerslicht bij de Voorstraat – Sportlaan in Egmond aan Zee beter vervangen kan worden 
door een rotonde met fietsers in de voorrang. 

Wim spreekt over toekomstgerichte keuzes, gericht op een leefbaar dorp met een menselijke maat. 
Vooruit denken is nodig bv richting het STOP-principe [stappen en trappen] en de deelauto; 2 auto’s 
per woning is oud denken; zie ook:

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Algemene-Raadscommissie/2023/19-januari/19:31/
Tweede-beleidsrapportage-2022

De later ingezonden brief in het NoordHollands Dagblad over de verkeerslichten in Egmond aan Zee 
luidde: 

“Er komt geen rotonde op de kruising van de Voorstraat en de Sportlaan in Egmond aan Zee. Te druk
in de zomer, zegt de gemeente”,  zo meldde de krant.

Naar het idee van de Fietsersbond Bergen redeneert de gemeente Bergen hierbij vooral vanuit de 
auto; dit is erg jammer. Als het fraai weer is, is het ook druk met honderden fietsers per uur over dit 
kruispunt. Zij willen graag doorrijden; dat maakt het aantrekkelijker om per fiets het strand te bereiken
dan met de auto. Het zou de leefbaarheid van het dorp Egmond aan Zee ten goede komen.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2023/02/inspreken-fietsersbond-voor-algemene-raadscommissie-19-1-23-over-stedenbouwkundige-visie-schoorl-centrum.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Algemene-Raadscommissie/2023/19-januari/19:30/Voorstel-betreft-het-vaststellen-van-de-stedenbouwkundige-visie-Schoorl-centrum
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Algemene-Raadscommissie/2023/19-januari/19:30/Voorstel-betreft-het-vaststellen-van-de-stedenbouwkundige-visie-Schoorl-centrum


Een rotonde met voorrang voor fietsers kan veilig worden gemaakt door rood asfalt en verhoogd 
aanleggen. Laat de gemeente Bergen afstappen van het oude auto-denken. Daarbij hoort ook een 
transferium met parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom. 

Hierbij een sliert fietsers die in de zomer staat te wachten voor het verkeerslicht Sportlaan

Ongevallen die in 2022 in de krant verschenen

Als Fietsersbond houden we bij, welke ongevallen met fietsers in de krant worden vermeld; hetzelfde 
geldt voor voetgangers en scooters. We hebben deze besproken in een ambtelijk overleg op 19 
januari. Voor ons springen de volgende locaties op: de fietspaden langs de Herenweg / N512 te 
Egmond-Binnen springt er uit; als tweede de traverse Koninginneweg in Bergen. Wij hebben deze 2 
locaties eerder onder de aandacht gebracht, naast de rotonde Van Blaaderenweg – Bergerweg en de 
kruising Egmonderstraatweg - Delverspad

Voor het overzicht zie deze link

Stuifduin Blijdensteinsweg en gesprek Gedeputeerde Esther Rommel op 8 februari

De 4 organisaties die op 11 januari een brief hebben geschreven aan de Provincie, hebben deze op 7
februari besproken met de Gedeputeerde mevrouw Rommel. De Provincie gaat bekijken, of 
fietsnetwerk een plaats krijgt in de komende beheersplannen voor de N2000-gebieden. Zie antwoord 
van de Provincie, ongedateerd, verstuurd circa 7 februari 2023

De brief van de Provincie biedt geen aanknopingspunten voor een goede oplossing voor het fietspad 
Blijdensteinsweg. De Fietsersbond heeft 5 nieuwe tracés voor een omleiding geschetst. Onze variant 
die het verst afligt van de huidige Blijdensteinsweg is 800 meter ervan verwijderd en bevat een 
fietsbrug. De Provincie en natuurbeheerders wijzen deze af. Hun variant is een omleiding op 1800 
meter afstand, deze komt uit bij de Lovinkslaan , hemelsbreed 1800 meter van de Blijdensteinsweg; 
deze variant maakt de route Verspyckweg – Hargerzeeweg onbruikbaar. De Fietsersbond heeft geen 
bezwaar tegen deze nieuwe doorbraak, maar ziet dit niet als een vervanging van de huidige 
Blijdensteinsweg. De Fietsersbond heeft ook vastleggen van het stuifduin als variant genoemd, dit is 
de eenvoudigste oplossing. Ook hierop volgt een afwijzing.

https://fietsmaar.files.wordpress.com/2023/02/verkorting-bericht-ongevallen-in-de-krant-nhd-versie-robb-eerste-2-pags-januari-2023-gemeente-bergen.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2023/02/antwoord-provincie-op-brief-11-jan-waarom-dynamiseren.pdf
https://fietsmaar.files.wordpress.com/2023/02/antwoord-provincie-op-brief-11-jan-waarom-dynamiseren.pdf


Onze argumenten voor een goed recreatief fietsnetwerk zijn en blijven: Gezondheid, klimaatvoordeel, 
geen uitstoot van stikstof! Dit maakt opstelling Provincie voor ons onbegrijpelijk.

Provinciale verkiezingen op 15 maart

De Fietsersbond organiseert een verkiezingsdebat op dinsdag 28 februari in Haarlem. Iedereen is 
welkom, in het bijzonder de leden van de Fietsersbond in Noord-Holland.

https://noordholland.fietsersbond.nl/2023/02/17/uitnodiging-verkiezingsdebat/

Verhuizing scholengemeenschap naar Oudtburgweg

Tijdens ambtelijk overleg wees de gemeente ons op de tijdelijke verplaatsing scholengemeenschap 
naar de Oudtburgweg. De verkeerssituatie rondom wat nu de Mytylschool is, is niet perfect. We gaan 
kijken, of we een advies sturen aan de gemeente. 

Bekijken fietspaaltjes

November heeft de Fietsersbond een bericht gestuurd aan de gemeente over fietspaaltjes. Zoals 
bekend zijn deze bedoeld om auto’s te weren van fietspaden, maar de paaltjes leiden tot veel ernstige
ongelukken. Ons bericht ging vergezeld van foto’s. Inmiddels heeft de gemeente de paaltjes in 
Schoorl en Bergen met ons bekeken; een afspraak over Egmond volgt. Sommige paaltjes zijn al 
verwijderd, anderen worden weggehaald en sommigen blijven. De gemeente streeft naar zo weinig 
mogelijk paaltjes. Hoe de PWN de paaltjes gaat aanpakken, is ons nog onbekend.

7 februari Fietscafé

Op 7 februari was er een fietscafé voor leden van de Fietsersbond Alkmaar en Bergen. Er was een 
presentatie over wat de afdelingen hadden gedaan de afgelopen tijd. Tevens leverden aanwezigen 
opmerkingen en wensen in over het fietsen in de gemeenten.

Overige onderwerpen

Er zitten nog veel onderwerpen in het vat:
 Overleg met de gemeente over een mobiliteitsvisie;
 Studie over mogelijke locaties voor een transferium; dan kunnen auto’s parkeren buiten de kust 

en een centrum met overstap op bus of fiets;
 Reactie van de gemeente op onze voorstellen om parkeerplaatsen voor auto’s in het centrum van

Bergen om te wisselen voor fietsenstallingen
 Verbetering wegdek voorzijde fietspad Heilooerzeeweg tussen Heiloo en Egmond aan den Hoef;
 Aanleg wandelpad Paddenpad, zodat wandelaars en fietsers worden gescheiden

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
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