
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 

van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 

www.fietsersbond.nl/schagen 

 

Nieuwe Banden 
Nieuwsbrief nummer 2 - januari 2004 

Redactie: Charles van der Mark en Rob Pippel 

noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 

Afdelingsvergadering: 

Maandag 9  februari 

19.30 – 21.30 uur 

 ‘Onder de Olmen’ (zie kaartje) 

1. Uitgangspunten fietsbeleid afdeling 

2. Prioriteitenlijst fietsnetwerk Schagen 

3. Standpunt inzake Industrieterrein Niedorp 

Vóór de kerst hebben we deze kaart uit-

gedeeld bij het NS-station. Veel fietsers 

waren mét ons blij vanwege de fraaie fietsen-

stalling. Ook haalden we enkele hardnekkige 

‘foutparkeerders’ over om de fiets in de 

stalling te plaatsen. Een geslaagde 

publiciteitscampagne die veel sympathie 

opleverde.   
 

Gezien: 

Een groot wit bord aan de open fietsen-

stalling vóór het station Amersfoort. 

“Fietswrakken en niet in de steunen ge-

plaatste fietsen worden verwijderd. 

Art. xxx van de gemeentelijke politie-

verordening.” 

Resultaat: Je hebt echt nog nooit zo’n 

nette stalling op een stationsplein gezien. 

 

NRC december 2003  

NS gaat bezuinigen op fietsenstallingen 

bij stations. Het kost ze geld en dat 

vinden ze bij NS niet zo leuk. 

De stallingen gaan later open en eerder 

dicht. Fijn voor al die forensen die hun 

hoop hadden gevestigd op een prettige 

plek voor hun stalen ros. 

De Fietsersbond heeft er al actie voor 

gevoerd en de Tweede Kamer heeft er al 

over gesproken met de Minister. 
 

Voor punt 1 en 2 van 
de agenda: zie bijlage. 

WEBSITE 

� Op de website van de Fietsersbond 

Schagen staat een verhelderend stuk 

van jan van Rees over veiligheidssloten 

die soms niet zo veilig lijken. 

� Verder veel aandacht voor het 

fiets- en voetpadenplan van de 

gemeente Schagen en de prioriteiten 

van de Fietserbond afdeling Schagen. 

� Bijdragen voor de website (ook uit 

de regio) mailen naar het secretariaat. 

Een fietsslot van Multicycle kost 849 

euro! Dat is een stevige prijs voor een 

fietsslot maar het voordeel is dat er een 

fiets aan vastzit. 

Men zegt door het trapas-slot die fiets 

‘onsteelbaar’ wordt. Dat blijkt niet ge-

heel waar: onbruikbaar is het juiste 

woord. Onsteelbaar zou het worden met 

nog eens 21 hardstalen sloten. 

Zie links! 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRC 17-12-2003   

Er is in Maastricht een nieuwe 

oeververbinding (brug zeggen wij) 

gebouwd: De Hoge Brug (daar zeggen ze: 

Hoeg Brök).  Deze verbinding van de oude 

binnenstad met de wijk Céramique is 

alleen voor voetgangers en fietsers. Een 
breedte van 7,3 m verdeeld over twee 

kwetsbare groepen in de samenleving. 

Wie zou de grootste breedte hiervan 

nodig hebben? 

� Gniffel-gniffel: 
� Fietsmuseum in Schagen? 

Is er al …! Pal naast het station, geheel 

nieuw behuisd en met goede verbindingen 

met het openbaar vervoer… 

� Amsterdam-Lichtstad? 

Door de stevige  verlichtingscontroles van 

de politie in de stad ‘waar alles kon’ fietst 

iedereen er inmiddels goed verlicht rond. 

Satelliet-foto’s van Amsterdam geven ter 

plaatse een verhoogde concentratie van 

licht aan. Elders in het Heelal maakt men 

zich ongerust… 

Speciaal: 
Valkuil van de week:  

De te hoge stoeprand in de nieuwe Hoep-

fietstunnel. Hoeveel fietsen hebben al 

kromme pedalen? Hoeveel fietsers zijn er 

al in onderuit gegaan? 

Tip van de week: 

Verlaag de randen of maak ze schuiner. 

Tanden 

Ik heb een voortand met afgebroken 

hoek, al 53 jaar lang. 

Dat komt door ‘blokken’, dé blokken die 

mijn vader in het grootste geheim aan de 

pedalen van een nieuwe fiets knutselde op 

tijden dat ik sliep. 

De fiets was op de groei aangeschaft en 

omdat mijn benen die groei nog niet 

hadden doorgemaakt, werden er houten 

opzetstukken gemaakt die toen kranig 

blokken werden genoemd. 

Dat verleende status op straat: je had 

iets dat héél lang mee kon. Zo was dat 

toen nog. 

Op mijn 10e verjaardag kreeg ik de fiets 

mét de blokken. 

Een blokje-om-fietsen werd toegejuicht 

maar het duurde minder lang dan gehoopt. 

Bij de hoek werd de stoeprand geraakt en 

de fiets met de jarige ik raakten de 

grond, voluit. Sindsdien mis ik een stuk 

tand. 

Dat staat niet netjes, maar ik ben er 

overheen gegroeid. 

Redacteur Rob Pippel 

Vakantie 

Het nieuwe jaar is weer vooruitzien. 

Hoeveel mensen kijken al uit naar de 

grote (fiets-)vakantie? Tussen 14 en 19 

januari is de Vakantiebeurs in Utrecht. 

Het zou me niets verbazen als er weer 

aardig wat fietsvakantiebestemmingen bij 

gekomen zijn. Indien niet, wacht dan nog 

even een maandje want dan komt de 

Fietsvakantiebeurs eraan. 

Fietsbelevenissen? 
Stuur ze in, wij reserveren een kolom voor 

elk grappig, triest of menselijk verhaal. 

Zoals ‘Tanden’ hierboven. 

Opsturen of mailen naar het secretariaat. 

Jeetje 
NRC (n.a.v. art. 5-12-2003): 

Het is inmiddels 1 januari geworden en nu 

gaan alle Controleurs van de 

Arbeidsinspectie met Openbaar Vervoer 

én de fiets langs al hun klanten. Het 

Ministerie  geeft ze geen afdoende 

kilometervergoeding. 

Goede reden om meer te investeren in 

fietspaden naar her en der. 
 


