
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
Verslag	  klankbordgroep	  Toekomst	  Eeuwigelaan	  
1e	  bijeenkomst	  
Datum	   	   dinsdag	  8	  maart	  2016	  
aanvang	  	   19.00	  uur	  
Locatie	   	  	   Kantine	  Kennemerruiters	   	   	   	   	  
	  
Aangwezig:	  	  

•   De	  heer	  D.	  Boddaert,	  (Belangenvereniging	  Eeuwigelaan	  e.o.)	  
•   De	  heer	  A.	  van	  der	  Veen,	  (Belangenvereniging	  Eeuwigelaan	  e.o.)	  
•   De	  heer	  J.	  Apotheker	  (Bewonersvereniging	  Bergen	  Centrum	  en	  Bergen	  Totaal)	  	  
•   De	  heer	  D.	  van	  Hoeve	  (Bewonersvereniging	  Bergen	  Centrum)	  
•   De	  heer	  H.	  Vleems,	  (Buurtschap	  Westdorp)	  
•   De	  heer	  W.	  Hubers	  (Buurtschap	  Westdorp)	  
•   De	  heer	  N.	  Weel	  (Historische	  vereniging	  Bergen	  NH)	  
•   De	  heer	  J.	  du	  Pont,	  (Stichting	  Mr.	  Frits	  Zeiler)	  
•   De	  heer	  A.	  de	  Waard	  (Stichting	  Mr.	  Frits	  Zeiler)	  	  
•   Mevrouw	  S.	  Schrijver	  (Dorpsraad	  Bergen	  aan	  Zee)	  
•   De	  heer	  S.	  Kemper	  (Dorpsraad	  Bergen	  aan	  Zee)	  
•   Mevrouw	  A.	  Wilmink,	  (Bewonersvereniging	  Van	  Reenenpark)	  
•   Mevrouw	  de	  Graaf	  (Bewonersvereniging	  Van	  Reenenpark)	  
•   De	  heer	  P.	  van	  Huissteden,	  wethouder	  gemeente	  Bergen	  (voorzitter)	  
•   De	  heer	  S.	  van	  Dam,	  projectleider	  gemeente	  Bergen	  
•   Mevrouw	  D.	  van	  der	  Meij,	  Communicatieadviseur	  en	  wijkcoördinator	  gemeente	  Bergen	  
•   Mevrouw	  M.	  Vos	  (HB	  advies)	  
•   Mevrouw	  E.	  Meijering,	  projectassistent	  gemeente	  Bergen	  (verslaglegging)	  

	  
Afwezig	  met	  afbericht:	  

•   Blooming	  
•   Filmtheater	  Cinebergen	  

	  
	  
1.	   Opening	  
Wethouder	  Peter	  van	  Huissteden	  opent	  de	  vergadering	  om	  19.00	  uur	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  Via	  een	  
film	  wordt	  aangetoond	  waar	  de	  sterke	  en	  zwakke	  punten	  van	  de	  Eeuwigelaan	  liggen.	  

	  	  
2.	   Voorstelronde	  
In	  de	  voorstelronde	  maken	  de	  klankbordgroepleden	  kennis	  met	  elkaar	  en	  met	  de	  organisaties	  van	  
waaruit	  zij	  deelnemen.	  
Desgevraagd	  antwoordt	  dhr.	  van	  Dam	  dat	  voor	  deze	  eerste	  bijeenkomst	  nog	  geen	  specialistische	  
organisaties	  (zoals	  de	  Fietsersbond)	  zijn	  uitgenodigd	  omdat	  in	  deze	  bijeenkomst	  nog	  niet	  wordt	  
ingegaan	  op	  de	  inhoud.	  



Dhr.	  Du	  Pont	  vraagt	  naar	  de	  juridische	  status	  van	  de	  klankbordgroep.	  Dhr.	  Van	  Dam	  antwoordt	  dat	  de	  
klankbordgroep	  in	  het	  leven	  is	  geroepen	  op	  basis	  van	  inspraak	  en	  participatie.	  Het	  formele	  traject	  volgt	  
in	  een	  later	  stadium.	  

	  
	  

3.	   Doel	  bijeenkomst	  
Wethouder	  van	  Huissteden	  legt	  uit	  dat	  uitgangspunt	  is:	  het	  voor	  de	  toekomst	  veilig	  inrichten	  van	  de	  
Eeuwigelaan	  waarbij	  het	  bijzondere	  karakter	  behouden	  blijft.	  Hij	  benadrukt	  met	  klem	  dat	  het	  niet	  om	  
een	  grootschalige	  herinrichting	  gaat.	  Van	  een	  totale	  verbreding	  van	  de	  weg	  kan	  geen	  sprake	  zijn,	  dat	  
past	  niet	  binnen	  de	  opdracht	  van	  de	  raad.	  	  

	  
	  
4.	   Vertrekpunt	  	  
De	  herinrichting	  van	  de	  Eeuwigelaan	  is	  het	  gevolg	  van	  een	  opdracht	  van	  de	  raad.	  In	  een	  motie	  uit	  2012	  
geeft	  de	  raad	  opdracht	  	  “te	  onderzoeken	  welke	  mogelijkheden	  er	  zijn	  om	  een	  voldoende	  breed	  fietspad	  
te	  maken	  vanaf	  het	  centrum	  van	  Bergen	  tot	  aan	  de	  Franschman.	  Bij	  dit	  onderzoek	  een	  variant	  te	  
betrekken	  waarbij	  een	  gescheiden	  fietspad	  aan	  weerszijden	  van	  de	  Eeuwigelaan	  wordt	  gerealiseerd”.	  	  	  
Tellingen	  wijzen	  uit	  dat	  de	  verkeersintensiteit	  hoog	  is	  en	  dat	  het	  op	  het	  	  fietspad	  enkele	  zomerse	  weken	  
per	  jaar	  zéér	  druk	  is.	  	  
Dhr.	  Boddaert	  haakt	  hierop	  in	  met	  het	  standpunt	  van	  de	  belangenvereniging	  Eeuwigelaan:	  er	  is	  absoluut	  
geen	  noodzaak	  om	  de	  capaciteit	  van	  het	  fietspad	  	  te	  verhogen	  voor	  alleen	  die	  paar	  zomerse	  dagen	  per	  
jaar	  waarop	  het	  druk	  is	  met	  fietsers	  naar	  en	  van	  het	  strand.	  Alle	  andere	  dagen	  van	  het	  jaar	  voldoet	  het	  
fietspad	  prima.	  
	  
Veel	  van	  de	  karakteristieke	  bomen	  zijn	  beschadigd	  door	  aanrijdingen.	  Recent	  onderzoek	  wijst	  uit	  dat	  op	  
termijn	  (10	  tot	  15	  jaar)	  de	  helft	  van	  de	  bomen	  het	  niet	  gaat	  redden.	  Daarom	  moet	  er	  een	  plan	  komen	  
waarmee	  het	  karakteristieke	  aanzicht	  van	  de	  laan	  voor	  de	  toekomst	  behouden	  blijft.	  
	  
De	  raad	  is	  akkoord	  gegaan	  met	  een	  startnotitie	  waarin	  de	  veiligheid	  van	  de	  weg,	  het	  fietspad	  en	  het	  
bomenplan	  in	  één	  plan	  worden	  aangepakt.	  	  

	  
Dhr.	  van	  Veen	  wijst	  erop	  dat	  de	  belangenvereniging	  Eeuwigelaan	  schriftelijk	  aan	  de	  raad	  heeft	  gevraagd	  
de	  weg	  niet	  de	  status	  van	  gebiedsontsluitingsweg	  te	  geven	  maar	  die	  van	  erftoegangsweg.	  De	  status	  	  
heeft	  wellicht	  invloed	  op	  de	  grootte	  van	  de	  herinrichtingsaanpak.	  
Dhr.	  	  van	  Dam	  laat	  weten	  dat	  de	  belangenvereniging	  Eeuwigelaan	  komende	  week	  een	  schriftelijke	  
reactie	  kan	  verwachten.	  
Op	  verzoek	  van	  de	  klankbordleden	  worden	  zij	  in	  cc	  meegenomen.	  
	  
	  
5.	   Rol	  van	  de	  klankbordgroep	  
Dhr.	  van	  Dam	  legt	  uit	  dat	  de	  klankbordgroep	  een	  adviserende	  rol	  heeft.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  adviezen	  
van	  de	  klankbordgroep	  worden	  meegenomen	  in	  de	  voorstellen	  aan	  het	  college	  en	  de	  raad.	  Van	  het	  
advies	  van	  de	  klankbordgroep	  kan	  worden	  afgeweken,	  maar	  dan	  moet	  wel	  worden	  uitgelegd	  en	  
onderbouwd	  waarom.	  
	  
6.	   Bestaande	  situatie	  
Mevrouw	  Vos	  van	  HB-‐advies	  toont	  middels	  een	  tekening	  de	  variatie	  aan	  van	  de	  (groen)inrichting	  die	  
grofweg	  in	  drie	  delen	  kan	  worden	  opgesplitst:	  



-‐	  het	  bos	  aan	  kant	  van	  de	  Hoflaan/Oude	  Hof	  met	  loofbomen	  en	  grasstroken	  aan	  weerszijden	  van	  de	  weg	  
-‐	  in	  het	  middendeel	  de	  klinkerweg	  met	  voornamelijk	  naaldbomen	  en	  bewoning	  aan	  weerszijden;-‐	  de	  
Donkere	  Hoek	  met	  grasstroken	  waarin	  grote	  beuken	  staan	  en	  aan	  de	  buitenzijde	  loofbos.	  	  
Omdat	  de	  Eeuwigelaan	  momenteel	  zo	  nadrukkelijk	  drie	  inrichtingen	  kent,	  stelt	  mevrouw	  Vos	  voor	  de	  
herinrichting	  ook	  in	  drie	  deelgebieden	  te	  beschouwen.	  
Dhr.	  Vleems	  merkt	  op	  dat	  het	  wel	  één	  consistente	  laan	  dient	  te	  blijven.	  
Dhr.	  du	  Pont	  vindt	  juist	  de	  afwezigheid	  van	  uniformiteit	  charmant.	  Verder	  vraagt	  hij	  wat	  de	  definitie	  van	  
een	  ‘laan’	  is.	  Afgesproken	  wordt	  daar	  de	  volgende	  keer	  op	  in	  te	  gaan.	  
Van	  Huissteden:	  Dan	  ligt	  ook	  de	  vraagt	  voor	  waar	  we	  naartoe	  willen?	  Naar	  herplant	  van	  naaldbomen	  om	  
het	  historisch	  beeld	  te	  behouden?	  En	  zo	  ja,	  kan	  dat	  dan	  ook,	  is	  het	  reëel?	  Zo	  nee,	  wat	  dan	  wel?	  
Dhr.	  Weel	  merkt	  op	  dat	  in	  het	  verleden	  al	  is	  overwogen	  de	  binnenste	  van	  de	  dubbele	  bomenrij	  te	  
verwijderen.	  Daar	  is	  destijds	  niet	  voor	  gekozen	  omdat	  er	  reëel	  gevaar	  is	  dat	  de	  weg	  dichtslibt	  en	  dat	  er	  
dan	  te	  hard	  wordt	  gereden.	  Die	  binnenste	  bomenrij	  vertraagt	  het	  verkeer	  aanzienlijk.	  
Dhr.	  Apotheker	  is	  van	  mening	  dat	  het	  hier	  allemaal	  om	  symptoombestrijding	  gaat	  in	  plaats	  van	  het	  
aanpakken	  van	  het	  probleem	  dat	  verkeer	  heet.	  Hij	  meent	  dat	  verkeersmaatregelen	  al	  veel	  op	  zouden	  
kunnen	  lossen,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  wegverkeer	  om	  te	  leiden:	  fietsers	  kunnen	  de	  kust	  ook	  via	  de	  
Buerweg	  bereiken.	  Het	  auto-‐	  en	  vrachtverkeer	  kan	  ook	  worden	  omgeleid.	  
Dhr.	  van	  Dam	  zegt	  toe	  verkeersmaatregelen	  in	  het	  onderzoek	  mee	  te	  nemen.	  
	  
NB:	  De	  tekening,	  waarop	  de	  inrichtingsvariatie	  is	  aangegeven,	  wordt	  op	  de	  gemeentelijke	  website	  
geplaatst.	  	  
	  

	  
7.	   Vervolgproces	  en	  planning	  
Inmiddels	  wordt	  ook	  cultuurhistorisch	  onderzoek,	  flora/faunaonderzoek	  en	  verkeerskundig	  onderzoek	  
verricht.	  Op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  daarvan	  en	  de	  uitkomsten	  van	  de	  klankbordgroep	  	  wordt	  een	  
Programma	  van	  Eisen	  (PvE)	  gemaakt.	  Het	  PvE	  wordt	  eerst	  aan	  het	  college	  voorgelegd,	  vervolgens	  
behandeld	  in	  de	  raadscommissie	  en	  ten	  slotte	  ter	  vaststelling	  voorgelegd	  aan	  de	  gemeenteraad	  
(planning	  2	  juni	  2016).	  Indien	  uit	  het	  Programma	  van	  Eisen	  blijkt	  dat	  er	  een	  planologische	  procedure	  
nodig	  is,	  wordt	  dit	  meegenomen	  in	  het	  vervolgproces.	  
	  
De	  eerstvolgende	  klankbordgroepvergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdagavond	  5	  april,	  aanvang	  19.30	  
uur,	  in	  de	  kantine	  van	  de	  Kennemerruiters.	  

	  
8.	   Rondvraag	  	  
	  
Dhr.	  van	  Hoeve	  wijst	  op	  het	  belang	  nieuwe	  bomen	  gefaseerd	  bij	  te	  planten	  waardoor	  voor	  de	  toekomst	  
het	  behoud	  van	  het	  karakter	  van	  de	  Eeuwigelaan	  gegarandeerd	  is.	  
Mevrouw	  Schrijver	  vraagt	  of	  een	  transferium	  nog	  kans	  op	  overweging	  heeft.	  
Mevrouw	  de	  Graaf	  merkt	  op	  dat	  de	  straatverlichting	  beter	  kan;	  vanuit	  de	  klankbordgroep	  komen	  
suggesties	  voor	  ‘slimme’	  manieren	  van	  verlichting	  die	  passen	  binnen	  Bergen.	  
Dhr.	  van	  Veen	  wil	  graag	  het	  rapport	  dat	  de	  bewonersvereniging	  Eeuwigelaan	  recent	  maakte	  	  delen	  met	  
de	  klankbordgroep.	  Het	  rapport	  wordt	  meegestuurd	  met	  het	  verslag.	  
Dhr.	  Boddaert	  wijst	  erop	  dat	  het	  voetpad	  frequent	  wordt	  gebruikt	  door	  zowel	  wandelaars	  als	  ruiters	  en	  
wil	  dat	  voor	  de	  toekomst	  behouden.	  Ook	  stelt	  hij	  dat	  bomen	  beschermd	  kunnen	  worden	  tegen	  
eventuele	  aanrijdingschade.	  	  
Dhr.	  Hubers	  vraagt	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  monumentale	  bankjes	  die	  nu	  langs	  de	  Eeuwigelaan	  
staan.	  



	  
9.	   Sluiting	  
Wethouder	  van	  Huissteden	  sluit	  de	  vergadering	  om	  20.20	  
	  
	  


