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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.  

 

Aanleiding en doel bijeenkomst 

Klaas Valkering licht toe. Op 18 januari zijn in een online bijeenkomst met een groot deel van dit 

gezelschap afspraken gemaakt over hoe de participatie over de definitieve knip in het Molenweidtje 

in te vullen. Daarbij is ondermeer afsgeproken dat er in de periode februari/ maart in totaal 2 of 3 

inhoudelijke bijeenkomsten worden georganiseerd over dit onderwerp. Dit is de eerste bijeenkomst. 

Volgende bijeenkomsten zijn gepland op 1 en 8 maart. 

 

Criteria voor de oplossing 

Afgesproken was dat alle belangengroepen met de achterban zouden overleggen over de criteria die 

van belang zijn bij de keuze van de locatie van de definitieve knip. In de bijeenkomst worden deze, 

en ook die van de gemeente, gedeeld. Opgehaald is: 

 Verkeersbelasting irt wegcapaciteit/ karakter weg (proportionaliteit) 

 Verkeersveiligheid (auto, langzaam verkeer ( voetganger, fietser)) 

 Duidelijke hiërarchie tussen verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers voorop  

 Parkeermogelijkheden bus, minibusjes en taxis bij Europese School, aan zelfde zijde straat. Niet 

de weg hoeven oversteken 

 Churchilllaan: bij toename verkeer: gescheiden voet- en fietspad 

 Vrachtwagens/ zwaar verkeer buiten spitstijden Europese School 

 Kans op sluipverkeer 

 Verkeersdoorstroming 

 Leefbaarheid 

 Financiële haalbaarheid 

 Cultuurhistorische waarde 

 Oplossing is onderdeel van eenduidig verkeersmodel/ integrale oplossing 

 Hoe verhoudt de verkeersbelasting zich tot bestaande belasting en problematiek? Wat lost het 

op? 

 Toename verkeer bij voorkeur over nieuwe wegen, geen extra belasting op bestaande wegen 

 Bij toename verkeer: maatregelen tbv veiligheid en compensatie toename overlast 

 Parkeermogelijkheden ouders, personeel Europese School 

 Parkeermogelijkheden Magenta behouden, niet gebruikt door derden 

 Bereikbaarheid voor hulpdiensten 

 

Geconstateerd wordt dat er in de lijst nog deels overlappingen zitten en dat sommige criteria een 

uitwerking of oplossing zijn die horen bij een bepaald criterium. Gezien de beperkte tijd van de 

bijeenkomst wordt afgesproken dit niet in deze bijeenkomst uit te discussiëren. De gemeente zal 

een voorstel doen voor clustering van de criteria en een aantal genoemde oplossingen opnemen als 

voorbeeld bij een criterium. Dit voorstel zal worden besproken op 1 maart. 

 

Locatie definitieve knip Molenweidtje 

Frits Dinkla van Rho presenteert de belangrijkste context voor de discussie over de definitieve knip 

(ontwikkelingen in het gebied, structuurvisie, besluiten van de raad op 22 oktober 2020) en deelt op 



 
 
basis van de verkeerskundige situatie een idee over in totaal 7 mogelijke locaties voor de knip, 

genummerd van 1 t/m 7 waarbij 1 het dichtst bij de Kerkedijk licht en 7 het dichtst bij de 

Churchilllaan. 

 

Aan de hand van de mogelijke locatie van de knip wordt aan alle belangengroepen gevraagd welke 

locatie(s) de voorkeur hebben en op basis van welke criteria.  

 

Kort samengevat: 

 Oudtburghweg: locatie 1, leidend criterium is verkeersbelasting 

 Kerkedijk: locatie 1, leidend criterium is verkeerbelasting Kerkedijk 

 Negen Nessen: locatie in het midden (locatie 4). Ook eenrichtingsverkeer op het Molenweidtje is 

nog steeds een interessante optie. Tijdelijke (te verplaatsen) knip? 

 TC Bergen: locatie 5, tijdelijke knip past beter bij onzekere ontwikkelingen in het gebied 

 Europese School: locatie 5, dan is Europese School laatste halte vanaf Churhilllaan. 2-

richtingsverkeer betekent extra verkeer langs de Europese School. 

 Mytylschool: locatie 4, dan is verdeling belasting omliggende wegen in balans 

 Magenta: locatie 3 of 4, wil niet verschillende routes naar verschillende delen van het gebouw 

 

Overige zaken 

 George Möller: bij volgende bijeenkomst meer inzicht nodig in huidige belasting van de wegen 

en de mogelijke toename bij verschillende opties voor de knip 

 Niels Bijl: ook fietsers meenemen in analyse/ effecten verschillende opties voor de knip 

 

Rho adviseurs zal deze punten meenemen in de bijeenkomst van 1 maart. 

 

Vervolg 

Klaas Valkering sluit af.  

Op 1 maart is de volgende bijeenkomst. Doel is dan tot consensus te komen over de criteria en de 

plek van de definitieve knip. Klaas vraagt alle deelnemers in de tussentijd ook na te denken over wat 

een compromis kan zijn waar alle partijen mee kunnen leven. Op 1 maart zullen de mogelijkheden 

en effecten van de aangedragen locaties 1, 4 en 5 voor de definitieve knip worden gepresenteerd 

door Rho. Rho heeft veel ervaring met verkeersstudies en zal met behulp van beschikbare gegevens 

de effecten in beeld brengen van verschillende locaties van de knip. Daarvoor is het cijfer achter de 

komma niet van belang. Er zijn eerder door een aantal deelnemers vragen gesteld over de exacte 

duiding van meetgegevens en effecten. De brieven en de antwoorden van de gemeente zijn te 

vinden op ikdenkmeeoverbergen.nl. Het gesprek op 1 maart met elkaar zal niet op dat niveau 

plaatsvinden.  

 

Het verslag en de presentatie van de bijeenkomst worden opgenomen op de site 

ikdenkmeeoverbergen.nl, bij de andere documenten die betrekking hebben op de definitieve knip. 


