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Inleiding 

Deelnemers zijn akkoord met het opnemen van de bijeenkomst. De opname zal worden gedeeld met 

de raadsleden van de gemeente Bergen. De gemeente zal van de bijeenkomst een beknopt verslag 

maken waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen. Aad Boon geeft aan ook graag het door hem 

ingezonden stuk te behandelen. Dit komt aan de orde bij de reacties op het collegevoorstel. 

 

Aanleiding en doel bijeenkomst 

Klaas Valkering licht toe. Dit betreft de laatste bijeenkomst over de definitieve knip in het 

Molenweidtje. We hebben een mooi proces doorlopen, voor de gemeente ook spannend omdat we 

voor het eerst ook hebben geparticipeerd over de wijze van participatie. Bij de vorige bijeenkomst 

op 1 maart zijn we niet tot consensus gekomen. Het college zal vandaag haar voorstel toelichten en 

daarnaast kunnen we spreken over aanvullende maatregelen die de lasten van de keuze voor 

sommige partijen mogelijk verlichten. Het college moet overigens formeel nog besluiten hierover, 

dit zal eind maart gebeuren.  

 

Collegevoorstel 

Klaas licht het voorstel toe. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. 
 
Reacties 
 
Tina 
Meerdere zorgen en vragen, vooral vanwege de veiligheid. Genoemde punten onder andere: 

 Kerkedijk 1-richtingsverkeer? Jos: is onderzocht, kan verkeerstechnisch niet 

 Wil graag praten over fietspad 

 Verkeersdoorstroming Churchilllaan – Landweg behoeft aandacht. Klaas: is onderdeel van de 
structuurvisie, wordt opgepakt 

 Gaat het passen op de rotonde Churchilllaan als er straks tweerichtingsverkeer is op het 
Molenweidtje? Jos: gaat passen, er is beperkte ruimte voor verbreding 

 Mag de fietser door bij de definitieve knip? Jos: ja, is alleen voor autoverkeer 

 Wil tijdsplan/ fasering zien  

 Onveilig bij Molenweidtje vanwege toename verkeer, situatie is nu al onveilig 

 Waar moeten voetgangers straks heen in de tijdelijke situatie? Voetpad is deels weg. 
Klaas: er komt een gesprek met de Europese School over de veiligheidssituatie. 
 
Kees 

 Europese school gaf eerder aan dat de veiligheid voor de school beter was bij locatie 4 of 5. Wat 
is hiermee gedaan? Hoe is de weging gemaakt? Frits/ Klaas: problematiek op de Kerkedijk is 
groot vanwege de smalte, bomen en combinatie fiets- en gemotoriseerd verkeer. Om die reden 
achten we de variant die de Kerkedijk het minst extra belast (locatie 1) het beste vanuit 
veiligheid. Dat betekent niet dat dan alles is opgelost, aandacht voor Molenweidtje/ Europese 
School is nodig. 

 Grote toename verkeer Molenweidtje, is dat veilig? En wat is de onderbouwing vanuit het totale 
verkeersmodel? Klaas: basis voor het verkeersmodel is al vastgelegd in de structuurvisie. 
Molenweidtje wordt de centrale as en de Kerkedijk moet worden ontzien. Vanuit dat perspectief 
hebben we naar de varianten voor de locatie gekeken. 

 
 
 



 
 
Jeroen 

 Wordt weinig gedaan met de inbreng bij de discussie over de tijdelijk herinrichting en knip, mist 
soms argumentatie bij andere keuzes. Zorgen zitten vooral bij de tijdelijke herinrichting 

 K+R moet verplaatst worden naar de andere zijde van de weg bij tijdelijke herinrichtingssituatie  

 Waarom locatie 4/5 niet gekozen vanwege veiligheid? 
Klaas: we zullen in het raadsvoorstel de argumentatie verder toelichten en duidelijk maken middels 
schetsen wat de situatie nu, straks (tijdelijke herinrichting Molenweidtje) en later (definitieve 
herinrichting Molenweidtje inclusief knip) is. 
 
Aad 

 Had presentatie eerder willen hebben 

 Vanuit veiligheidsoverwegingen: waarom niet locatie 4/5 vanwege veiligheidssituatie Europese 
School? 

 Mist totaalplaatje 
 
Aanvullende maatregelen 
Klaas licht toe waar het college nu aan denkt. Dit is opgenomen in de presentatie. Dit is exclusief de 
punten die al in de structuurvisie staan en zaken die bij de definitieve inrichting van het 
Molenweidtje worden opgelost. 
 
Opmerkingen 

 Aad: knip nog steeds gepland voor 2024? Dan tijdelijke knip beter? In tussentijd veel 
leereffecten, voorstel is nu weinig concreet  

 George: ook aandacht nodig voor problematiek Zuidlaan: deze autovrij maken 

 Kees: let op cultuurhistorische waarde Zuidlaan 

 Jeroen: waar gaan aanvullende maatregelen over? Proces of inhoud. Jochem: gaat over beide 
 
Eerder ingezonden voorstel De Negen Nessen: 
George: nog weinig tijd gehad om te beoordelen/ reageren. Algemeen: er is sprake van 
tegengestelde belangen, gemeente creëert probleem door toevoegen bebouwing en moet dat 
oplossen, niet bij bewoners neerleggen. 
 
Vervolg 

 Alle afwegingen zullen uitgebreider worden toegelicht in het raadsvoorstel inclusief plaatjes/ 

schetsen van de situatie van nu, straks (tijdelijke herinrichting) en later (definitieve herinrichting) 

 Deelnemers kunnen tot en met 12 maart voorstellen aandragen voor aanvullende maatregelen 

 Het college zal eind maart een besluit nemen. Daarna gaat het naar de raad 

 Deelnemers hebben de mogelijkheid om raadsfracties te benaderen en bij de commissie in te 

spreken. Het college zal niet 1-op-1 in gesprek gaan met bewoners, zie de eerder gemaakte 

afspraken over de participatie. 

 Er komt een apart gesprek met de Europese School over de veiligheid 

 

 


