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Notulen van de afdelingsvergadering op 22-06-2011 
 
Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Lammert de Vries, Charles v.d. Mark,  

 Bert Nieboer. 
Verhinderd:  Ian Bennett, Willem Kroon, Otto Rinker.  
Locatie: Hans Boot. 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering.    
 

2. Notulen 
Het verslag van het vorige overleg 16-03-2011 is zonder wijzigingen akkoord. 

 

3. Overleg afdelingen uit de Kop 
Op initiatief van Martien Roelofs heeft er een overleg plaats gevonden tussen 
bestuurders van de afdelingen van de Fietsersbond uit de kop van Noord-
Holland. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd. 

 

4. BLVC-0verleg N242 en N241 
Opmerkingen over de (onveiligheid van de) fietsomleidingen zijn niet 
genotuleerd in het laatste verslag. Charles neemt dit op met het secretariaat. 
Over de N241 geen nieuws. 

 

5. Fiets- en voetpadenplan 
Dit wordt in de volgende vergadering besproken. Charles vraagt aan Frank 
Watertor het originele pdf van dit rapport, kopieert dat voor iedereen (die op de 
vergadering aanwezig is) en stuurt het vóór de vergadering toe. 

 

6. Rapport eenzijdige ongevallen Fietsberaad 
Zoals ook in Nieuwe Banden 38 staat, heeft Fietsberaad hierover een rapport 
geschreven. Dit wordt volgende keer besproken en daarna in het overleg met 
wethouder Jan Bouwes geagendeerd. Charles vraagt dit op voor iedereen (die op 
de vergadering aanwezig is) en stuurt het vóór de vergadering toe. 
Bert en Charles inventariseren met foto’s vóór die tijd knelpunten in Schagen. 

 

7.  Renovatie Makado 
Stand van zaken in overleg met wethouder Bouwes bespreken. 
Aandachtspunten o.a. vervangen fietsrekken aan Nieuwstraat, chaos van 
fietsrekken bij ingang, verdwijnen fietspad tussen AH en parkeerplaats. 

 

8. Verkeerscommissie 
- Tot op heden is er nog geen reactie gekomen op ons standpunt aangaande 

de besluitvorming in de commissie. Bert en Charles vragen hierover een 
gesprek aan bij wethouder Bouwes. 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 
noord-holland.noord@fietsersbond.nl 

http://www.fietsersbond.nl/schagen 

De volgende vergadering is op 14 september 2011 
bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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- Bert heeft aan de verkeerscommissie een reactie gestuurd op het 
voorgenomen beleidsstuk over zebrapaden. Hierop is tot nu toe niet 
gereageerd, hetgeen symptomatisch is voor het hierboven genoemde. 

- De oversteek voor fietsers op de Westerweg nabij Muggenburg wordt 
veranderd. 

- De herinrichting van het fietspad op de Parallelweg is niet naar onze zin (o.a. 
toelaten paardentrailers). Meenemen in overleg met Bouwes.  

  

9. Aanvraag Houd Zijpe Leefbaar 
Van deze partij is een verzoek gekomen om deel te nemen aan een 
informatieavond in Callantsoog over de inrichting van de dorpskern met 30/50 
km wegen. Omdat de verkeersdeskundige van de gemeente (Menno Boermans) 
op deze avond niet was uitgenodigd, heeft Charles met hem contact opgenomen 
over het beleid van de gemeente, de categorisering van wegen en de stand van 
zaken betreffende de inrichting. Uit dit overleg is gebleken: 
- dat de gemeente Zijpe als beleid heeft om alle wegen van de dorpskernen 

die binnen de bebouwde kom liggen, in te richten als 30 km wegen. Dit is 
politiek afgekaart; 

- de categorisering van wegen is afgerond en op een kaart weergegeven (in 
bezit van secretaris); 

- op deze kaart staat ook aangegeven, welke wegen al dan niet zijn ingericht 
als 30 km wegen; 

- in Callantsoog zijn inmiddels (volgens Menno Boermans) zoneborden (30 km) 
geplaatst hetgeen geleid heeft tot verwijderen van 400 (!) overbodig 
geworden verkeersborden; 

- de inrichting geschiedt volgens de normen van het CROW. 
De afdeling is voorstander van 30 km wegen binnen de bebouwde kom. Op 
grond daarvan ziet de afdeling af van deelname aan deze informatieavond. De 
secretaris zal dit aan de organisatie kenbaar maken. 

 

10. Financieel verslag 2010 
Van het landelijk bureau is bericht ontvangen, dat het financieel jaarverslag is 
goedgekeurd. Zie bijlage. 

 

11. Trambaan-Oost 
N.a.v. een ongeval ter plaatse zal deze situatie in het overleg met wethouder 
Bouwes worden besproken. 

 

12. Proef Hofstraat 
De afdeling is blij dat er een proef met verkeersremmende maatregelen wordt 
genomen op de Hofstraat. Op deze rechtstand wordt het 30 km-regime 
regelmatig overtreden. Bert en Charles gaan de genomen maatregelen 
evalueren. De proef eindigt begin september. Vóór die tijd reacties doorgeven 
aan Anton Munniks. 

 

13. Brief Willem Kroon 
Willem heeft ons schriftelijk verzocht bij de provincie de inrichting van 
kruisingen op de N241 dusdanig in te richten, dat fietsers niet gelijkvloers 
kruisen. Omdat de plannen voor deze weg in een ver gevorderd stadium 
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verkeren, ziet de afdeling geen kans om dit alsnog te realiseren en ziet dan ook 
af van verdere actie. Charles geeft dit aan Willem door. 

 

14.  Ansjoviskade Kolhorn 
Ian Bennett uit Schagen heeft ons geattendeerd op de abominabele toestand 
van dit fietspad. Charles is ter plaatse gaan kijken en heeft dit aanhangig 
gemaakt bij de gemeente Niedorp. Uit contact met een ambtenaar is gebleken, 
dat er inmiddels met de aanleg van een havenbekken begonnen is en dat er een 
noodfietspad is aangelegd. Lammert gaat dit donderdag controleren en geeft dit 
door aan Charles. 

 

14. Vergaderdata 
14 september, 26 oktober en 14 december. 

 
15. Sluiting 

Hans wenst iedereen een fijne zomer toe en sluit de vergadering. 
 
 
Actiepuntenlijst   

Actie Door Afgeh. 

3. Verslag Martien Roelofs bij notulen voegen Charles  
4. Reactie naar BLVC n.a.v. notulen Charles  
5. Fiets- en voetpadenplan opvragen bij Frank W., 
kopiëren in 8-voud en versturen naar actieve leden 

 
Charles 

 
 

5. Fiets- en voetpadenplan op agenda Bouwes Hans  
6. Rapport 19 van Fietsberaad bestellen in 8-voud en 
versturen naar actieve leden 

 
Charles 

 
 

6. Knelpunten in Schagen inventariseren Bert en 
Charles 

 
 

6. Rapport 19 van Fietsberaad op agenda Bouwes Hans  
7. Renovatie Makado agenderen bij Bouwes Hans  
8. Gesprek met Bouwes aanvragen betreffende 
besluitvorming verkeerscommissie 

Bert en 
Charles 

 
 

9. Info-avond Callantsoog afzeggen  Charles  
10. Brief financiën bij notulen voegen Charles  
11. Trambaan-Oost op agenda Bouwes Hans  
12. Maatregelen Hofstraat inventariseren en evalueren 
en vóór begin september opsturen naar Anton Munniks 

Bert en 
Charles 

 
 

13. Antwoord aan Willem Kroon betreffende N241 Charles  
14. Situatie fietspad Ansjoviskade controleren en 
donderdag doorgeven aan Charles 

 
Lammert 

 
 

14. Zo nodig actie ondernemen betreffende fietspad Charles  
 

 
 
Schagen, 23-06-2011 
Secretaris Charles van der Mark 


