
 
 

 
 
Notulen vergadering 3 juli 2013-07-27 
 
Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Henk Kapitein, Bert Nieboer, Lammert de Vries. 
 
1.  Opening 

Hans Boot opent om 19.30 uur deze vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 

 
2.  Notulen van 15-05 2013 

Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3.  Vervoersbeurs voor ouderen van 28-09-2013 (datum gewijzigd / Charles) 

Charles heeft hulp gevraagd bij de uitvoering. Ingrid meldt zich bij deze aan. 
 
4.  Overleg met de gemeente Schagen 

Voetpad ten noorden van de Zuiderweg. Is nu officieel voetpad. Volgens Bert 
staat een fietspad i.p.v. het huidige voetpad op de tekening van het Fiets- en 
voetpadenplan. Een besluit hierover is al genomen. Frank Watertor hier aan 
herinneren. Wanneer uitvoering? Geld is beschikbaar. 

 
5. Beethovenlaan. 

Discussie met de gemeente, de verkeersouders en Dhr. Dijkshoorn van Veilig 
Verkeer Nederland. Hans en Charles zijn er geweest. Dhr. Dijkshoorn en de 
verkeersouders zouden niet meer met ons samen willen werken. Wil geen 
asfalt in 30 km. zone.  
Echter door deze breedte wel meer lawaai. Gezamenlijk standpunt 
ingenomen. Hoe is dat gegaan? Charles vindt het chantage. Dat is niet de 
bedoeling. 

 
6.  Kooybrug 

Henk deelt mee dat de Touwslagersweg voor vrachtverkeer wordt afgesloten. 
De re3st denkt de politie niet te kunnen handhaven. Er zit beweging in. Geen 
contact met de Gem. den Helder hier over gehad. Via een verzonden mail van 
16 juni proberen we alle partijen bij elkaar te krijgen. 

 
7.  E. Bike dag 7 juni 

Werd gehouden in de voormalige bibliotheek. De reactietesten stagneerden bij 
sommige deelnemers. Dhr. Boermans van de gemeente was verhinderd. 
Wethouder van der Veek wel. 

 
8  Politieke Partij D.N.A 

Bert wordt in de gelegenheid gesteld 1 uur op de avond iets te doen. Samen 
met Charles wordt op 17 september een quiz georganiseerd. 

 
9.  Brief van Dhr. Moras uit Zijdewind 

Vraagt waarom er 3 lantarenpalen weggehaald zijn langs de Parallelweg. 
Hans doet navraag welke 3 lantarenpalen dat geweest zijn. 
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10. Gem. Hollands Kroon 
Samen met Charles heeft Bert contact gehad met deze gemeente. Jeffrey 
Koops had vragen over de belijning.. Enkel of dubbel. Doorgegeven dat er 
C.R.O.W. richtlijnen moeten zijn. Verder was er onenigheid over 2 situaties in 
W.Werf, Vereniging van Eigenaren kregen de schuld. Maar de gemeente is 
wegbeheerder. Wethouder wijst naar ons. Probeert anderen de schuld te 
geven. Verder heeft Henk contact gehad over de parallelweg van de A7 ten 
noorden van Wieringerwerf. Nog niet zo lang geleden is hier een dodelijk 
ongeluk gebeurd. Is nu 80 km. weg. We zien het liefst dat de bult in de bocht 
weggehaald wordt. Alternatief zou een fietsstraat kunnen zijn. Op het ogenblik 
staakten de stemmen bij 2-2. Verbeteringen voorgesteld betreffende de 
Slootweg, Brugstraat, Nijverheidsstraat, Oom Keesweg (Fietsstraat). 
Fietspaden in de Terpstraat van W.Werf zijn te smal. Worden verbreed. 
Verder wordt nog voorgesteld om naast de Wilhelminaweg in Slootdorp een 
parallelweg aan te leggen en deze te gebruiken als fietspad. Tekening 
bekeken van de rotonde bij de “Zingende Wielen”. Ook Bert geeft zijn 
goedkeuring 

 
11. Benzinekosten vergoeding. 

Henk heeft gevraagd om deze vergoeding, om ter plaatse situaties te kunnen 
bekijken. Er voor waken, dat ze niet de pan uit gaan rijzen. Welke vergoeding 
krijgen fietsers? 

 
12. Rondvraag. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
Volgende vergadering woensdag 28 augustus 2013. 

 
De notulist Lammert de Vries. 

 
Besluitenlijst 

Punt Besluit Door Status 
3. Ingrid helpt mee tijdens de vervoersbeurs (ook 

bij gewijzigde datum?) 
Ingrid  

4. Contact opnemen met Frank Watertor over 
fietspad Zuiderweg. 

  

8. DNA 17-09 Bert en verkeersquiz Schagen doen Bert en 
Charles 

 

9. Contact opnemen met dhr. Moras, Zijdewind Hans  
11. Benzinekosten voor locatiebezoek worden 

vergoed. Penningmeester bewaakt dit. 
Rinus  

 


