
 
 

 
 
 

 

 

 

De afdeling Noord-Holland Noord telt per 15 december 116 leden. Daarvan zijn er 40 woonachtig in Den Helder, 28 
in Schagen en de rest verdeeld over de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De actieve leden zijn 

allen afkomstig uit Schagen. De afdeling richt haar activiteiten hoofdzakelijk op Schagen. 
Ledenvergaderingen 

Er werden 7 bijeenkomsten georganiseerd, die gemiddeld door 5 leden werden bezocht. Naar aanleiding van deze 
bijeenkomsten werden de volgende acties ondernomen.  

• Enkele leden fietsten de scholierenroutes en inventariseerden aanwezige knelpunten die werden doorgegeven 

aan de wegbeheerders. 

• Twee keer per jaar hebben de voorzitters overleg met wethouder Bouwes over lokale verkeerssituaties. 

• De afdeling heeft haar visie op verkeer opgestuurd naar alle politieke partijen t.b.v. de verkiezingsprogramma’s 

2010 (zie ook "Nieuwe banden" 30).  
• Er werden diverse verkeersplannen besproken en zo nodig werden er bezwaarschriften ingediend. Op verzoek 

van de gemeente Anna Paulowna heeft de afdeling actief mee gedacht over de oplossing van het knelpunt op 

de Molenvaart/Zandvaart. Deze zal bestaan uit twee fietsbruggen ter plaatse. De afdeling heeft zich steeds 
verzet tegen het opheffen van het vrijliggende fietspad langs de N241 en N248 en de aanleg van parallelwegen, 

waarbij fietsers worden gecombineerd met landbouwvoertuigen, die steeds breder worden en in de toekomst 

harder mogen rijden (50 km). Deze strijd lijkt te zijn verloren.  

• In samenwerking met VVN werd nagedacht hoe het verkeersklimaat voor kinderen in Schagen verbeterd kon 

worden. Twee keer per jaar wordt VVN op een ledenvergadering uitgenodigd. 
• De afdeling heeft zitting in de gemeentelijke projectgroep "Structuurvisie 2020 Schagen". 
Rubriek “Verkeer(d)” 

In het vierde kwartaal van 2009 werd gestart met de rubriek "Verkeer(d)" 
(zie afb.) in SchagenVandaag.nl en SchagenFM. Wekelijks wordt er een foto 

van een lokale verkeerssituatie geplaatst met een vraag. De rubriek wordt 

goed bekeken: de eerste afleveringen leverden tussen de 6500 en 9200 hits 
op. Er wordt veel gereageerd en gediscussieerd n.a.v. de foto’s en de 

vragen al zijn sommige reacties nogal onverdraagzaam. 
 ”Nieuwe Banden” 

Dit jaar kwam het verenigingsblad 4 keer uit. In nummer 28 verscheen een 
artikel over de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond en over de opleiding 

van fietsdocenten. In nummer 29 aandacht voor de onveiligheid van 

Europese wegen voor kinderen en een artikel over veilige kinderfietsen. De 
visie van de afdeling over veilig fietsen in en rond Schagen werd 

beschreven in nummer 30 en in het laatste nummer van 2009 verscheen 
het jaarverslag 2009 en een vooruitblik op 2010. De inhoud van "Nieuwe 

Banden" is gekoppeld aan de website. Daarin schrijft Jan van Rees artikelen 

over fietstechniek in de rubriek "Reestechniek". De rubriek bevat inmiddels 
31 onderwerpen. 
Samenwerking met VVN 
Tijdens een van de afdelingsvergaderingen in 2009 hebben Bert Nieboer en 

Margreet Frowijn ons ingelicht over het fietsouderproject van Veilig Verkeer 
Nederland. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis 

hebben burgemeester Westerink en wethouder Heddes respectievelijk de 

Julianaschool en de Keerkring ‘geadopteerd’ als pilot. Doel is het verbeteren 
van de verkeersveiligheid rond de scholen. 

 

Plannen voor 2010 
• De succesvolle rubriek “Verkeer(d)” wordt in 2010 uitgebreid met een maandelijkse prijsvraag, die gekoppeld is 

aan de foto van een lokale verkeerssituatie. De lezers van SchagenVandaag.nl en het Schager Weekblad kunnen 

een bon winnen, die te besteden is bij een van de lokale fietsenzaken. 
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Jaarverslag 2009 Afdelingsvergadering op 10-02  

Noord 101 - 19.30 uur 



• Er zijn in de eerste helft van 2010 4 afdelingsvergaderingen gepland: 10 februari samen met VVN, 31 maart, 19 

mei en 30 juni. Op 8 maart is er weer overleg met wethouder Bouwes. 
• De Fietsersbond heeft in voor- en najaar een “gedragscampagnes” gepland in 2010. De onderwerpen worden in 

de komende periode samen met de afdelingen vastgesteld. De afdeling Noord-Holland Noord zal deze 

campagnes tenminste ondersteunen door middel van de rubriek “Verkeer(d)”. 
• De afdeling is ook actief op het “Meldpunt”, waarop goede en slechte fietspaden kunnen worden gemeld. De 

melding gaat naar de betrokken wegbeheerders. In 2010 wordt het meldpunt en de bijbehorende site 

vernieuwd en uitgebreid. De afdeling zal op dit punt actief blijven. 
• Ook in 2010 zullen er vragen op het gebied van (fiets)verkeer op ons afkomen. 

• Begin januari wordt de uitbreiding van de fietsenstallingen bij het NS-station afgerond. De afdeling zal fietsers 

aanmoedigen hun fietsen in de nieuwe rekken te plaatsen in plaats van her en der rond het stationsgebouw. 

Daarvoor wordt deze nieuwjaarskaart uitgedeeld. 

• Afdelingsvergaderingen: 10 februari (samen met VVN), 31 maart, 19 mei en 30 juni om 19.30 uur op Noord 

101. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Opmerkelijk 
• Deze kleine vouwfiets vind je op http://www.youtube.com/watch?v=xtXIvKXnnxw 

• Kun je de wekelijkse boodschappen alleen met de auto doen? Wel nee. En verhuizen 

met de fiets, kan dat? Oja, kijk maar eens hier http://www.streetfilms.org/bike-move/ 

Handig 
• De Bikepointer, een waterdicht houder voor je lijstjes met knooppunten. De 

Bikepointer is te koop voor € 6,00 bij de fietshandel. 

• De Fietsrouteplanner voor Noord-Holland is online: 

www.fietsersbond.net/fietsrouteplanner/fietsroutes-noordholland/ 
• Leden van de Fietsersbond krijgen 10% op onderdelen, accessoires en fietskleding bij 

de Profile Westenenk. De korting geldt niet voor afgeprijsde producten. 

 

   

De Fietsersbond afdeling Noord-Holland 
Noord wenst iedereen fijne feestdagen en 

een sportief 2010 


