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De fiets in de verkiezingsprogramma’s gemeente Den Helder 2022 
 

 

Op 13-2-2022 nog geen programma gepubliceerd. 

 

Er zijn bij de drukbezochte strandopgangen veel te weinig mogelijkheden om 
al dan niet beveiligd de fiets of scooter te parkeren. 
Beter voor Den Helder is nog steeds van mening dat de fiets het schoonste, 
meest gebruikte en efficiëntste vervoermiddel op de openbare weg is. Beter 
voor Den Helder zal de ontwikkeling van het fietsverkeer, nauwlettend in de 
gaten houden en zal zich blijven in zetten om de verkeersveiligheid voor deze 
categorie te optimaliseren. 

 

We ondersteunen het initiatief om te komen tot een centrale fietsenstalling 
in het centrum. Hiermee vergroten we het winkelgenot en kan iedereen zijn 
fiets veilig stallen. We trekken de fiets-kanoroute naar de Callantsogervaart 
door richting het kanaal… 
We passen rotondes aan zodat fietsers voorrang hebben, net als in de rest 
van Nederland. We realiseren doortraproutes. Wij willen van Den Helder de 
meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland te maken! Wanneer de kans 
zich voordoet, wordt bij minder intensief gebruikte fiets- en wandelroutes 
gekeken naar samenvoeging. 

 

Een veilige leefomgeving (in samenwerking met de bewoners van de wijken) 

 

D66 Den Helder is van mening dat niet langer de auto maar de voetgangers, 
fietsers en het openbaar vervoer centraal moeten staan in het ruimtelijk 
beleid. Een inhaalslag maken in het onderhoud van de infrastructuur met 
prioriteit voor (duurzame inrichting van) voet- en fietspaden. Aanpakken van 
verkeerssituaties die voor fietsers of voetgangers onduidelijk of onveilig zijn. 
Alle woonstraten uiterlijk 2026 de status van 30 km-zone te geven. 

 

Den Helder stimuleert het fietsen. Daarom is de auto al op niet doorgaande 
wegen te gast. GroenLinks wil, om nog meer mensen op de fiets te krijgen, 
dat bij alle winkelcentra voldoende stallingsruimtes worden gemaakt voor 
alle soorten fietsen. In het centrum van Den Helder worden op logische 
plekken voldoende fietsparkeerplaatsen gemaakt. Daarnaast komen dan op 
alle hoofdpunten fiets-oplaadpunten. Op Willemsoord en bij beide NS-
stations zou een meer gebruiksvriendelijke, overdekte en bewaakte 
fietsenstalling moeten komen.  

 Binnen onze gehele gemeente dienen er voldoende goed onderhouden 
fietspaden te zijn die alle wijken met elkaar verbinden. Ook 
fietspaden,  bedoeld voor recreatie,  dienen te allen tijde goed onderhouden 
te zijn. Voor de verkeersveiligheid dienen onder andere in Julianadorp een 
aantal wegen gescheiden te worden van fietsers. 
Vooral bij de verbindingswegen rondom de wijken dienen -voor de veiligheid 
van alle fietsers- aparte fietsstroken te worden gerealiseerd. Ook de aanleg 



van voetpaden langs deze wegen is van essentieel belang als het gaat om de 
verkeersveiligheid van mensen. 
 

 

Wij willen een snelfietsroute van en naar Julianadorp realiseren. 
Wij willen recreatieve ommetjes – wandelroutes, fietsroutes en 
bootjes/kanoroutes- verder uitbreiden. 

 

Geen punten over fiets en verkeer. 

 

Op 13-2-2022 nog geen programma gepubliceerd. 
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… Het is belangrijk dat de verkeerssituaties veilig zijn voor voetganger, fietser 
en automobilist. Goed onderhoud van voetpaden en fietspaden, bij voorkeur 
met asfalt. Het realiseren van doorfietsroutes. Voorrang voor de fietser op 
alle rotondes in Den Helder. Het realiseren van fietspaden voor 
alle soorten vervoersmiddelen. 

 
Samengesteld door Charles van der Mark 
maandag 14 februari 2022 
 
 


