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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Fietsbeleid Schagen kan beter 

Carnavalslied Maastricht 
Het winnende carnavalslied ‘Mie fietske’ van 
Maastricht ageert op ludieke wijze tegen het 
wegsleepbeleid van de gemeente:    
 

Wat ‘ne elend, wat ‘ne pech 
Mie gans nui fietske dat is weg 

’t is neet geklajd, ‘t is neet gestole 
meh de gemeinte is mie fietske weg goon hole 
Is dat noe sjiek? Is dat noe sjoen? 
Wat moot iech zoonder fietske doen? 

Mieljaar, wat höb iech noe e leid 
Kin iemes miech vertèlle boe mie fietske steit? 
 

Koeplèt: 
Iech koch miech lès e fietske, zoe nuierwèts 

model 
Mèt vaan die hippe kleure en mèt ‘n sjieke bel 
Iech ging ‘t oetperbere, zoe midde in de stad 
En höb ‘t bij e buimke eve neergezat 

En ouch al leep iech gaar neet wied 
Mie nui fietske bin iech kwiet! 
 

Bij het NS-station is een effectieve actie 
ondernomen tegen de verloedering door 
rondslingerende fietswrakken. Het braak liggend 

stuk terrein tussen de ingang en de tunnel is vol 
geplant met prikstruiken. 
 

Nieuwe fietsrekken in centrum 
Geweldig toch, die nieuwe rekken?! Bedankt! 

 
De afdeling hoopt van harte, dat het fietsbeleid 

van de gemeente Schagen de komende jaren 
steviger wordt aangezet. Daarom zijn alle 
politieke partijen benaderd in de nieuwe 
verkiezingsprogramma’s meer aandacht te 

schenken aan doorgaande, veilige routes voor 
fietsers (zie elders). 

Inmiddels hebben wij het programma van het CDA 
ontvangen. Onze voorstellen zijn volledig 
overgenomen, waarvoor dank. Andere partijen 

sleutelen blijkbaar nog aan de tekst. We zijn 
benieuwd, het is immers nog geen 8 maart. 

 

Afdelingsvergadering 
Datum: maandag 12-12-2005 om 19.30 

Locatie: Ingrid Buis, Watermolen 14, Schagen 
(0224-212966) 
Agendapunten o.a.: 
• Opening en vaststellen agenda 
• Notulen 
• Oriëntatierondje 

• Werkgroepen (Veiligheid en Beleid) 
• (Financieel) jaarverslag en begroting 2006 
• Rondvraag en sluiting 
 

Integratie via de fiets 
Het Centrum Buitenlandse Vrouwen in Tilburg 
organiseert fietstochten voor allochtone en 

autochtone vrouwen  Samen gezond bezig zijn en 
tegelijkertijd kennis maken met vrouwen uit 
andere landen. Zo leer je beter fietsen, de 
omgeving beter kennen en om handiger te worden 

in het verkeer. Prima idee.  

Jaarverslag 
De afdeling heeft zich het afgelopen jaar o.a. 
bezig gehouden met: 
- Bezwaarschrift N9. De geldverslindende en voor 
fietsers onveilige plannen bij de Stolpen lijken 

van de baan. Alleen de gemeente Zijpe rijdt haar 
eigen inwoners en ons nog voor de wielen. 

- Bezwaarschrift tegen de geplande opheffing van 
het fietspad langs het kanaal en de aanleg van 

een parallelweg. Voor fietsers erg onveilig om 
samen met het grote en snelle landbouwverkeer 
de weg te delen. 

- Werkgroepen hebben de lokale politieke partijen 

suggesties gedaan om in hun verkiezingsprogram-
ma’s concrete punten op te nemen die de 
veiligheid van de fietsers in en rond Schagen 
moeten verbeteren. 

- Inventarisatie van tientallen knelpunten in het 
fietsnetwerk van Noord-Holland.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 De afdeling vraag aandacht voor de volgende 
knelpunten:  

• Nieuw plan voor sportcomplex HoepNoord – 

fietstunnel Nesserlaan/Beethovenlaan – 
Thorbeckestraat – Stationsstraat - 
Landbouwstraat (beperk het parkeren van 

auto’s tot een kant) – Torenplein - 
Julianalaan – GSG. 

• Oversteek van Stationsweg over Zuiderweg 
is zeer onveilig voor fietsers. 

• Fietsveiligheid op de Markt is ernstig in het 
geding. 

• Van de ovonde tot de verkeerslichten is er 
een ernstig conflict tussen kruisend fiets- 
en brommerverkeer. 

• Een nieuw plan voor een fietsveilige route 
tussen de sportvelden aan de Mauvestraat 

en het centrum. 
• Kruising Beethovenlaan – Mauvestraat moet 
overzichtelijker en fietsvriendelijker. 

• Onoverzichtelijke situatie voor fietsers 

komend vanuit het tunneltje in de Menisweg 
en gaand naar de Loet is onwenselijk. 

De fietsersbond NHN heeft in haar korte 
bestaan duidelijk gemaakt een belangrijke 

bijdrage te kunnen leveren aan het 
fietsgebruik in Schagen en het faciliteren 
daarvan. Voorbeelden zijn het rapport van de 
“Fietsbalans” en het “Fiets- en voetpadenplan”. 

Wij zijn dan ook vast van zin om de – aan 
fietsers gerelateerde - uitkomsten van 
bovengenoemde rapporten te ondersteunen en 
zo mogelijk ten uitvoer te doen brengen. 

In de Fietsbalans van september 2002 werd 
de conclusie getrokken, dat het fietsbeleid van 
Schagen slecht beschreven is. Er ligt nu een 
nieuwe kans voor de politici, met de 

gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. 

 
Uitgebreide informatie op onze site 
www.fietsersbond.nl/schagen 

Legerfietsen 

 
Bovenstaande foto komt van de website van Ben van 

Helden. Vanaf 2001 verzamelt hij foto’s en gegevens 
over de legerfiets. Met dit model rijd je elkaar dus echt 
nóóit in de wielen. Een idee dus voor dit kabinet en een 
tip voor  minister Kamp: ga toch fietsen met die 

kruisraket. 

Uitgangspunten van beleid ten behoeve van het 
programma gemeenteraadsverkiezingen 2006 
Dit is de tekst die de afdeling naar alle politieke 

partijen heeft gestuurd. 
Schagen is compact gebouwd. De voorzieningen zijn dan 
ook in potentie per fiets goed bereikbaar. Veilige 
fietsroutes zijn van groot belang. Een goed voorbeeld 

daarvan is de route van zwembad De Wiel naar het 
station. Andere gewenste fietsroutes zijn: 
• Haven – Westerpark – tunneltje – Hofstraat – GSG 
• Schaar – Thorbeckestraat – station – Landbouwstraat 
– GSG 

Bij het opstellen van (nieuwe) verkeersplannen zal 
Duurzaam Veilig uitgangspunt zijn. In die plannen zal de 
fietsinfrastructuur een vaste plaats krijgen. Dat 

gebeurt inclusief de financiën d.m.v. een vast te 
stellen percentage. 
Duurzaam Veilig ingerichte 50-kmwegen zijn breed en 
voorzien van vrijliggende fiets- en voetpaden. De 
goedkoopste en voor alle verkeersdeelnemers veiligste 

optie is Schagen inrichten als één grote 30 km-zône.  
Verkeers- en parkeermaatregelen kunnen het gebruik 
van de auto in het centrum overzichtelijker en veiliger 
maken. Het scheiden van de autostroom in een 

Noordelijke en Zuidelijke circulatie is daarvan een goed 
voorbeeld.  
De Fietsersbond afdeling Noord-Holland-Noord streeft 
de komende jaren naar het realiseren van de volgende 

zaken:  
• Schagen Duurzaam Veilig inrichten als 30-kmzône 

sluit aan bij de uitkomsten van de “Fietsbalans”. Ook 
past het in alle opzichten in het Beeldkwaliteitplan. 

Het betekent tevens het einde van het 
bordenoerwoud. 


