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Verslag vergadering 09-01-2013 
 

Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Lammert de Vries, Bert Nieboer, Luit 
van der Kamp, Rinus Raatsie,  Willem Kroon. 
Afwezig: Ingrid Buis, Ian Bennet 
 

1. Opening 
Hans Boot opent deze vergadering en iedereen welkom. Hans heeft op deze 
avond ook nog een andere bespreking en zal een deel van de vergadering niet 
meemaken. 
Afgesproken is om bij toerbeurt te notuleren. Willem pakt dit deze keer op. 
Rinus geeft aan niet altijd alle e-mails te ontvangen. Charles controleert de 
verzendlijsten. Mogelijk ligt het bij de server van quicknet.  

 

2. Notulen van 31-10-2012 
Het verslag van 31-10-2012 wordt vastgesteld. 

 

3. Financiën afdeling 
Charles heeft een financieel overzicht opgesteld conform de regels van 
Fietsersbond. Alle posten zijn onderbouwd en de uitgaven voorzien van nota’s en 
bonnen. Het eindsaldo is tijdens deze vergadering vastgesteld. Charles zendt dit 
overzicht naar de voorzitter en hij gaat dit – na controle - met zijn akkoord 
doorzenden aan de Fietsersbond. 

 

4. Activiteiten in 2013 
We hebben in deze vergadering een lijst gemaakt met activiteiten die wij kunnen 
doen. 
- E-bike cursus als mogelijke jaarlijkse activiteit. Deze activiteit combineren met 

andere organisaties als Wonen en welzijn (Ineke Tamis), Gemeenten, VVN, 
GPS, etc. Zie volgende punt. 

- Als de gemeente ingaat op ons schriftelijke verzoek, kunnen we mede 
uitvoering geven aan het VNG- plannen voor fietsbeleid en fietsveiligheid.  
Hierin passen volgens ons de volgende zaken: E-bike cursus, Fietscursussen, . 
Genoemd wordt ook Fietsbalans 2 voor de gehele gemeente Schagen. Deze 
wordt niet meer georganiseerd, Scootmobiel cursus (samen met VVN, GPS, 
wonen en welzijn, Verkeerseducatie Ouderen in het verkeer 
meerjarenprogramma, Verlichtingsactie (met goede fietsverlichting politie en 
fietsbedrijven korting), Met de fiets naar de winkel (gaat toch sneller als met de 
auto), Oplossingen om fietsdiefstal te voorkomen / fietsregistratie / kent uw 
fiets. 

Bert en Charles gaan hierover een gesprek aan met Ineke Tamis van Wonen Plus 
Welzijn om te bezien hoe hierin samengewerkt kan worden. 
 
 

  

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

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

http://www.fietsersbond.nl/schagen 

Volgende afdelingsvergadering: 20-02-
2013 om 19.30 uur op Noord 101 
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5. Vergaderschema 2013 
Onderstaand het vergaderschema. Steeds aanvang 19:30 uur en locatie bij Hans 
Boot Noord 101 te Schagen: 
- 20-02-2013 (jaarvergadering) 
- 03-04-2013 
- 15-05-2013 
- 26-06-2013 
- 28-08-2013 
- 09-10-2013 
- 20-11-2013  

 

6. Bestuurssamenstelling lokale afdeling Fietsersbond 
Er zijn wat wisselingen door werkdruk van Ian Bennet Ook Ingrid is helaas veel 
afwezig. 
Voorzitter:  Hans Boot 
Secretaris:  Charles van der Mark. 
Penningmeester: Rinus Raatsie wil dit overnemen. Rinus en Charles plannen een 
datum voor de overdracht. 
Fietsersbond leden overzicht kop van Noord-Holland totaal 183 leden 
 Schagen   62 leden 
 Hollands Kroon 43 leden 
 Texel   33 leden 
 Den Helder  45 leden 

 

  7. Binnen Schagen  
Schagen Fazantenhof.  
Een maatregel leidt tot verontrusting bij een bewoner. Deze plannen zijn 
overeenkomstig onze wens om gevolg te geven aan het voet-en fietspadenplan. 
Doel is het verbinden van fietspaden en stoppen van het gedogen van het 
fietsen op de stoep. Charles neemt hierover schriftelijk contact op. 
 

Schagen Zuiderweg 
Aan de noordzijde t.h.v. Mediance moet een volwaardig fietspad komen omdat 
dan het oversteken nabij de Spoorlaan minder nodig is en het 
gezondheidscentrum beter bereikbaar is. Dit staat in de plannen van het Fiets- 
en voetpadenplan. De bouw is nog niet helemaal afgerond. 
 

Schagen Sportlaan 
Deze weg loopt tot de N245. Hier zijn de oversteken vanuit de Sportlaan richting 
Haven over de N245 niet prettig. Je komt dan 2 keer een verkeerslicht tegen die 
niet tegelijk groen geeft. 
 

’t Zand Bosweg 
Deze weg en omgeving is nog niet ingericht als duurzaam veilig. Door de hoge 
snelheden mag men hier nog 50 Km rijden als maximum snelheid. De uitvoering 
is een taak van de gemeente Schagen. 
 

Punten voor gesprek met wethouder 
Verkeersbesluiten Te vaak wordt een verkeersbesluit niet gepubliceerd.  



3 van 2 

- We zijn bijvoorbeeld blij met de uitvoering van de Nes als fietspad maar het 
bijbehorende verkeersbesluit is nog niet geleverd. 

- Verwijderen van de borden omgeving Sweelinkstraat. 
- Paaltjes  (afsluiten van wegen). 
- Weghalen en plaatsen van zebra’s. 
 

Fietspad bij Blaauwboer en Kossen Afgesproken is dat dit fietspad zichtbare 
gidslijnen krijgt voor het verloop van het fietspad. In het vorige overleg is dit 
nogmaals toegezegd door Frank Watertor. 
 

Strooibeleid De afdeling ziet graag dat fietspaden en rondom paaltjes schoon 
en niet glad zijn (borstelen van sneeuw). Oproep aan de leden om dit te melden. 
 

Onderhoud Asfalt 
De scheiding tussen rood en zwart asfalt is niet altijd perfect en waterdicht. Na 
verloop van tijd slijt de wegbelijning en kan er water in het asfalt terecht komen. 
Het asfalt gaat dan brokkelen en ligt er dan geen 10 jaar. 

 

8. Rondvraag 
In het nieuwe college wordt gesproken over een fietspad naast de N245. Wij 
hebben in eerder overleg (Fiets- en voetpadenplan) aangegeven, dat dit voor ons 
geen hoge prioriteit heeft. 
Ook de Westfriese brug over het kanaal en de N248  
lijkt nu geschrapt te worden. 

 

9. Sluiting 
Volgende vergadering 20-02-2013. 

 

Met dank aan de notulist, 
Charles van der Mark, 
Secr. Fietsersbond afd. NHN, 
Schagen, 16-01-2013 
 

Actiepuntenlijst 
Nr. Actie Door Klaar 

1. E-mailadres Rinus controleren Charles X 
3. Financiële stukken naar hoofdbureau sturen Charles en Hans X 
4. Gesprek (Charles en Bert) met WPW aanvragen Charles  
6. Penningmeesterschap van Charles naar Rinus Charles en Rinus X 

 


