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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
B&W valt vanwege botsauto's 

 
Volstrekte ondoordringbaarheid 
In een emotionele raadsvergadering is het pas 

gevormde College afgetreden vanwege de kaping 

van botsauto’s op de kermis door woedende 

automobilisten. Directe aanleiding hiervoor was 

de volstrekte ondoordringbaarheid van de markt 

gedurende de 10 dagen durende kermis. Ook het 

vooruitzicht van flanerende toeristen die 

gedurende de west-friese markten snelle 

doorstroming van het autoverkeer door de stad 

onmogelijk maken deden de stoppen doorslaan. 

Door de strot 
Een botsautokaper: "Een blik op de Evenemen-

tenkalender laat in één oogopslag zien hoeveel 

dagen per jaar de zo verfoeide beperkte 

doordringbaarheid die Hans Jong voorstond ons 

inmiddels door de strot is geduwd. 

 
Foto: webcam Markt 15 

De huidige praktijk op de Markt is een 

aanfluiting. En dan te bedenken, dat dit College 

het vertrek van Hans Jong op zijn geweten 

heeft.” 

Meer harde acties 
De man die zei op te treden namens de groep 

'Markt autoblij' stelt meer harde acties in het 

vooruitzicht: lokaal noodweer tijdens het 

Schager strandspektakel, afgelasting van het 

kratje stapelen op 't Vosje (er zijn nu al haast 

geen Heinekenkratten voorhanden) en ontvoering 

van spreekstalmeester Ome Bert. 

Van het College was niemand bereid commentaar 

te leveren. Nieuwe verkiezingen zijn nodig. 

 

 

Afdelingsnieuws (zie ook pagina 2) 
• Afdelingsvergadering: 11-09 

• Fietsverlichtingsactie: 14-10 

• Afdelingsvergadering: 23-10 

• Afdelingsvergadering: 18-12 

Kerncijfers verkeersveiligheid 

In de brochure van Rijkswaterstaat staan 

keiharde cijfers over de verkeers(on)veiligheid. 

Vooral voor fietsers zijn de cijfers nog steeds 

schokkend. Ten opzichte van 2001-2003 is het 

aantal ziekenhuisgewonden in 2004 gestegen van 

net boven de 7167 naar 7640. De stijging is een 

trend, die al 3 jaar aanhoudt. Het aantal ver-

keersdoden (182) daalde voor het eerst in jaren. 

 
Stuurgeometrie 

 
Jan van Rees schreef in ‘Reestechniek’ over 

stuurgeometrie. Waarom heeft een mountainbike 

een rechte voorvork? Waarom liggen wielrenners 

in een bocht scheef?’ ‘Waarom sturen de meeste 

vouwfietsen zo nerveus? Zie onze website 

www.fietsersbond.nl/schagen 

   



Nieuw ontwerp tracébesluit N9 bij Stolpen 

 

De afdeling Noord-Holland-Noord heeft bij het nieuwe OTB in eerste instantie reeds de 

volgende vragen: 

Algemene vragen 

• Wat wordt de breedte van de geplande 2-zijdige fietspaden? 
• Hoe groot wordt de afstand van de rand van het fietspad tot de reling van de brug? 
• Worden de fietspaden uitgevoerd in rood asfalt? 
• Komt er voor fietsers een duidelijke bewegwijzering/markering? 
• Wordt de  bewegwijzering van de Landelijke Fietsroute aangepast? 
• Rijden bromfietsen op de rijbaan of op de fietspaden? 
Specifieke vragen )nummers verwijzen naar de kaart 

1 en 3 Hoe is de voorrang voor fietsers geregeld op de twee rotondes? 

2 Idem bij de kruising van de parallelweg (2) met verkeer komende vanaf de rotonde ri. 

Callantsoog? 

3 en 4 Op de rotonde (3) vóór de brug over het kanaal ligt het fietspad aan de noordzijde 

geprojecteerd. Op de brug (4) ligt het huidige fietspad aan de zuidzijde. Hoe gaat dit 
aansluiten? 

5 En hoe sluit dit fietspad verder aan op de geplande fietsvoorziening naar Schagerbrug 
(fietstunnel) en huidige fietspad langs N248 naar Schagen of de daar geplande parallelweg? 

6 Hoe groot is de hellingshoek van de rotonde (3) naar het kunstwerk over de N9?  

7 Worden eventueel aan te leggen chicanes op de parallelwegen aangelegd met fietsstroken 

voorzien van niet-overrrijdbare randen? 
 

Procedure Maandag 3 juli 19.30 uur inventarisatie vragen en knelpunten (van Rennesstraat 6) 
  Dinsdag 11 juli 19.30 uur informatie over OTB in gemeentehuis Schagerbrug 
  Tot 19 juli tijd voor verzamelen van bezwaren en op 20 juli versturen bezwaarschrift 


