
BELANGENVERENIGING E E U W I G E L A A N E.O. 
Secretariaat: ioke(ŵļrli.speedxs.nl 

Eeuwigelaan 27 
1861 C L B E R G E N 

Aan de gemeenteraad Bergen 
Postbus 175 
1860 AD ALKMAAR 

Per mail info@bergen-nh.nl 

Geachte raadsleden, 

Hierbij geven wij als bestuur van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. ons commentaar 
op het concept Programma van Eisen, zoals door u voorgesteld in de bijeenkomst van de 
Klankbordgroep op 18 april 2016. 

Algemeen 
De indruk bestaat, dat het gemeenteraad zijn eigen ideeën wil doordrijven en weinig geneigd 
is te luisteren naar tegenargumenten vanuit de klankbordgroep, in het bijzonder met 
betrekking tot de bezwaren tegen een tweede fietspad. 

Rijweg 

Passeerstroken akkoord 

Fietspad 
Een fietspad aan beide zijden van de Eeuwigelaan is voor onze Vereniging en voor de 
bewoners van de Eeuwigelaan volstrekt onaanvaardbaar. Zo nodig zal dit concept door de 
Vereniging in rechte worden bestreden. 
En een fietspad, dat ook voor voetgangers wordt gebruikt is evenzeer onaanvaardbaar. 
Korte toelichting: 
Het huidige fietspad is ruim voldoende. Niet is aangetoond, dat het fietspad in zijn huidige 
vorm niet veilig zou zijn. Daar tegenover staat, dat een fietspad aan de zuidzijde een 
levensgevaarlijke situatie tot gevolg heeft voor de voetgangers en paardrijders. 
Voetpad 
Een smal voetpad tussen de bomenrij en de erfgrens is ook onaanvaardbaar. Deze strook is 
uitermate kwetsbaar door de aanwezigheid van de beschermde plant daslook of wilde ui 
(allium ursinum). Bovendien wordt deze strook op talloze plaatsen door uitritten onderbroken, 
die dienen als standplaats voor geparkeerde auto's. Het huidige voetpad (waar ge 
geparkeerd mogen staan) moet gehandhaafd blijven. Daarbij komt, dat op de bui 
ook nog andere beplanting staat, en de cultuurhistorische zitbanken e 
afvalbakken. En op het oostelijk deel van de Eeuwigelaan (waar geen huizen 
de strook geheel. 
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Berm 

Handhaving profiel akkoord 

Bomen 
Laankarakter in stand houden akkoord 
Cultuurhistorie 
Rondeel herstellen akkoord 

Oude Hof 

Rijweg asfalt vervangen akkoord (te overwegen: grind of klinkers) 

Fietspad 
Fietspad noordzijde huidige breedte 2,40 meter aanhouden akkoord 
Voetpad zuidzijde vervangen door fietspad niet akkoord, zie opmerkingen fietspad boven. 

Berm 

Grasberm handhaven akkoord 

Bomen 
Bij uitval nieuwe bomen aanplanten, in bos dunnen en snoeien akkoord 
Cultuurhistorie 
Rondeel herstellen akkoord 

Woongedeelte 
Deel oost 
Rijweg passeerstroken aanbrengen akkoord 

Fietspad noordzijde 
huidige breedte aanhouden akkoord; 
voetpad vervangen door fietspad niet akkoord, zie boven. 

Berm 

Haag handhaven akkoord 

Bomen 
Bij uitval geen nieuwe bomen aanplanten: niet akkoord, en vervangen door 'indien mogelijk 
nieuwe bomen aanplanten' 
Cultuurhistorie 
Bankjes handhaven akkoord 

Deel west 
Rijweg passeerstroken aanbrengen akkoord 



Fietspad noordzijde handhaven akkoord 
Fietspad aan zuidzijde niet akkoord, zie boven 

Ondergronds 

Groeiomstandigheden verbeteren akkoord 

Berm 
Haag in noordberm handhaven akkoord 
Grasberm aan zuidzijde handhaven akkoord 
Bomen 
Bij uitval zo mogelijk herplanten, en in buitenberm dunnen akkoord 

Cultuurhistorie 
Bankjes handhaven akkoord 

'Donkere hoek' 
Rijweg 

Passeerstroken aanbrengen alleen indien mogelijk 

Fietspad 
Fietspad noordzijde akkoord 
Fietspad aan zuidzijde tussen Buerweg en ingang bos Slangenlaan duidelijk aangeven, dat dit 
ook voor voetgangers bestemd is 
Materiaal 
Akkoord 

Berm 

Grasberm handhaven akkoord 

Bomen 
Herplant beuken akkoord 

Bergen, 25 april 2016 

BESTUUR 
ING EEUWIGELAAN E.O. BELANGE 


