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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Vooruit (2005) en achteruit (2004) fietsen 

Achteruit: activiteiten 2004 
De afdeling kende een actief jaar: 

• Indienen bezwaarschrift tegen concepttracé 
N9 Stolpen-Koedijk. Voor fietsers bevat het 

ontwerp gevaarlijke aspecten. Er is nog niet 

bekend wat er met de bezwaren gebeurt. 

• Promotiedag ‘Met de fiets naar de winkel” in 

het Makadocentrum. Onder het motto ‘Er past 

meer op de fiets dan je denkt’ werd door de 

rijwielzaken en de afdeling voorlichting gege-

ven. Ook waren er wedstrijden met talrijke 

prijzen. Kinderen van het AZC wonnen de 

boodschappenkarren. 

• Indienen bezwaarschrift tegen ontwerp van de 
parallelweg langs de N248. Ook hiervan is nog 

niets bekend. 

Meer hierover op onze website. 

 

Vooruit: activiteiten 2005 
• We houden de situatie rondom het NS-station 

en met name de rondslingerende fietsen goed 

in de gaten en zullen aandringen op snelle en 

doeltreffende maatregelen. 

• Er zijn in Schagen enkele (fiets-)verkeers-
onvriendelijke zaken, die om een oplossing 

schreeuwen: de tunnel naar Waldervaart, de T-

splitsing Langestraat-Thorbeckestraat en de 

kruising van de Thorbeckestraat met de 

Nieuwe Laagzijde.  

• Opening van de fietstunnel naar Hoep-Noord 

• Promotiedag ‘Met de fiets naar de winkel’ nu in 

het winkelcentrum Waldervaart 

• Verbeteren fietsparkeren in het centrum 

(vernieuwen, verbeteren en uitbreiden) 
 

Achteruit: Financiën in 2004 
Achteruit staat hier voor terugblik, want 

financieel gingen we er niet op achteruit. 

De grootste kostenpost was met name de huur van 

Onder de Olmen. Komend jaar vergaderen we bij 

toerbeurt bij iemand thuis. Dat bespaart ongeveer 

€ 160,00. 

De promotiedag in het Makado kostte ± € 350,00. 
Aan sponsoring haalden we € 135,00 binnen. 

Behalve goodwill en PR leverde het ook een fraai 

reclamebord en diverse promotieartikelen zoals  

T-shirts van de Fietsersbond op. 

 
Het duurde heel lang voordat iemand de ontwerpfout opmerkte 

 

Vooruit: Begroting 2005 
Aan de inkomstenkant staat het batig saldo van  

€ 415,00 en de afdracht van de Fietsersbond van 

€ 725,00. Aan sponsorgeld hopen we € 150,00 te 

ontvangen. 

Uitgaven voor de promotiedag ‘Met de fiets naar 

de winkel’: € 400,00. 

Twee advertenties met inhoudelijke, redactionele 

artikelen: € 500,00. 

Onkosten Nieuwe Banden en website: € 200,00. 

Secretariaatskosten, overige acties en diversen:  

€ 190,00. 

 
We fietsen dus ook financieel lekker vóóruit 



 
 
 
 
 

 
De afdeling Noord-Holland-Noord wenst alle leden en lezers na een bewogen jaar een gezond 2005. 

Afdelingsvergadering 
Datum: 24-01-2004 om 19.30 uur 

Locatie: Jan van Rees, Seringenhof 118 

Agendapunten: 

• Notulen 29-11-2004 (bijgevoegd) 

• Bestuurssamenstelling 

• Jaarverslag en financieel verslag 
• Activiteitenplan 2005 
• Stand van zaken Fietsenstallingen centrum 

• Dia’s, foto’s en video Promotiedag ‘Met de fiets 

naar de winkel’ 

Jaarplanning 
Vergaderdata afdeling in 2005: 

24-01, 21-03, 23-05, 2706, 12-09, 17-10 en 12-12 

Raad: Laatste dinsdag 

Begrotingsbehandeling: 7 en 10 november 

Commissie grondgebiedszaken: 1e dinsdag 
 

Groot en klein verzet 
Als je het fietstunneltje van de Waldervaart wilt 

‘nemen’ heb je beslist een klein verzet nodig. Daar is 

weinig meer aan te doen. Waar we ons wel tegen 

‘verzetten’ is de deplorabele toestand van het wegdek. 

 
 

 

 

 

 

 

Gemeente Schagen: neem 

deze ‘hobbel’ weg of ziet u 

de fietsers net zo zitten, 

zoals op deze tegel aan het 

begin van de tunnel? Wij 

rekenen op een snelle 

aanpak. 

Veel ernstiger is de verkeerssituatie voor fietsers op 

de gloednieuwe ‘ovonde’. Na het recente, ernstige 

ongeval vrezen we dat we de naam moeten wijzigen in 

‘gewonden-rotonde’.  
 

Al dan niet geïllustreerde voorbeelden van ‘klein of 

groot verzet’ kunt u altijd naar de redactie sturen. 

Lokaal fietsbeleid: een sterkere 
basis vereist? 
Onder deze titel verscheen er in oktober 

2004 een rapport van Rijkswaterstaat. Doel:  

1. Waarop baseren gemeenten het fietsbeleid? 

2. Voldoet deze basis? 
3. Welke verbeterpunten zijn voorhanden? 

Wij hebben enkele conclusies langs de Schager 

meetlat gelegd en komen tot de volgende 

constateringen: 

• In Schagen is geen sprake van zelfstandig 
fietsbeleid en het is ook niet geïntegreerd in 

algemeen verkeers- en vervoersbeleid. 

• Dat een zelfstandig uitvoeringsprogramma 

voor fietsmaatregelen ontbreekt zal dan ook 

niemand verbazen. 

•  In het collegeprogramma worden (uitbrei-

ding van) stallingvoorzieningen en (verbete-

ren van het) fietsnetwerk genoemd. 

Belangrijke items voor lokaal beleid, maar er 

wordt niet aangegeven hoe dit te bereiken. 

• Schagen heeft geen specifiek budget voor 
fietsmaatregelen op de begroting staan. 

• Verkeersveiligheid is belangrijk. Toch heeft 
Schagen om budgettaire redenen voor het 

tweede achtereenvolgende jaar de gelden 

voor Duurzaam Veilig ‘geparkeerd’. Dit leidt 

op diverse punten tot bijzonder onveilige 

situaties en niet tot de zo broodnodige 

gewenning aan bijvoorbeeld consequent als 

30km-zone ingerichte wijken. Het is zelf zo, 

dat op meerdere plaatsen in Schagen een 30 

km-zone eindigt, waar die nooit begonnen is 

(Hofstraat en Stationsstraat bijvoorbeeld). 

Schagen heeft het financieel niet gemakkelijk. 

Maar de leefbaarheid van het centrum en de 

daar omheen liggende wijken maken duidelijk 

verkeersbeleid met al dan niet daarin geïnte-

greerd fietsbeleid dringend nodig. Bij beleid 

horen maatregelen en passende middelen. Een 

mooi voornemen dachten wij. 
Bron: “Lokaal fietsbeleid – Een sterkere basis 

gewenst”, 

 Rijkswaterstaat, 

 Rotterdam, oktober 2003  
 Te downloaden van www.rws-avv.nl      
  


