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De leden van de raad en commissie, tkn. Collegeleden
Informatiebijeenkomst project Toekomst Eeuwigelaan
3 november 2015
griffie
21.15-22.15 uur
De Beeck Bergen, raadszaal

Informatiebijeenkomst project Toekomst Eeuwigelaan
Reden en achtergrond
De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een
belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. De (verkeers)veiligheid laat
echter te wensen over.
Het fietspad langs de Eeuwigelaan is nu ongeschikt voor het drukke fietsverkeer. Ook voor het
huidige autoverkeer is de weg te smal. Er staan veel bomen pal langs de weg of hangen er
zelfs schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere
hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren
negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of
ziek worden, kunnen door afbrekende takken/stamhout leiden tot ongevallen. Deze risico’s
moet de gemeente serieus nemen.
De gemeenteraad heeft in een motie het college opgedragen om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te realiseren aan weerszijden van de
Eeuwigelaan vanaf het centrum Bergen tot aan de Franschman.
Uitleg onderwerp
Het college heeft een startnotitie gemaakt met daarin waarin het waarom, de middelen en een
tijdsplanning van het project, inclusief stappenplan.
Het doel van het project is om samen met alle betrokken partijen te komen tot een veilige en
toekomstbestendige inrichting van de Eeuwigelaan, zonder de beeldkwaliteit, laanstructuur en
de natuur- en cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen.
Doel:
De commissie/raad heeft de ruimte voor discussie over de probleemstelling, het doel van het
project en het stappenplan. Daarna kan de raad besluiten om de startnotitie vast te stellen.
Hiermee is het vertrekpunt voor het project voor iedereen duidelijk.
Omdat dit een onderwerp leeft onder de Bergense bevolking, is het gewenst om de raad in een
vroeg stadium bij het project te betrekken.

Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje, 1862 BC te Bergen
Nb: de ambtelijke organisatie verzorgt de gepresenteerde informatie en zo nodig een kort verslag van de bijeenkomst.

Agenda:
21.15 uur

Opening door de voorzitter Wilma Grooteman

21.20 uur

Korte introductie door wethouder Peter van Huissteden

21.25 uur

- Presentatie aan de hand van een video opname door Peter van Huissteden
- probleem: (verkeers)veiligheid
- doel: veilige en toekomstbestendige inrichting Eeuwigelaan met behoud van
kwaliteiten
- met wie? Klankbordgroep (adviserende rol)

21.55 uur

Ruimte voor discussie door aanwezigen
raads- en commissieleden

22.10 uur

Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder
- Stappenplan:
1a. vaststellen Startnotitie door raad
10 december
b. oprichten Klankbordgroep
december 2015
2. vaststellen Programma van Eisen door raad
3. vaststellen concept plan door raad
4. vaststellen definitief plan door raad
5. vergunningen en aanbesteding door college
6. uitvoeren fysieke werkzaamheden

22.15 uur

2e kwartaal 2016
4e kwartaal 2016
3e kwartaal 2017
4e kwartaal 2017
2e kwartaal 2018

Streeftijd afsluiting

Voorafgaand vindt om 19.30 -20.15 het ‘raadsgesprek’ plaats en aansluitend om 20.15-21.15 Aanvraag Vastgoed
Management. Parallel hieraan in de commissiezaal om 19.30 -20.45 Pilot ‘Kadernota RUD NHN 2017’ en om 20.4521.45 ‘Voortgang visie Dorpshart Schoorl’
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