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Afd. Noordkop 

Persbericht 
 
Oprichting Fietsersbond Den Helder 
 
Tijdens de jaarvergadering van de Fietsersbond afdeling Noordkop op 14 januari a.s. 
wordt de oprichting van de onderafdeling Den Helder bekend gemaakt. Initiatiefnemer 
en contactpersoon Stefan Oudijk zal dan zijn plannen bekend maken. De jaarvergadering 
wordt gehouden in “Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400 te Schagen en begint om 19:30 
uur. Leden worden verzocht zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat via 
noordkop@fietsersbond.nl in verband met beschikbare ruimte en catering. Men ontvangt 
dan de vergaderstukken per e-mail. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden d.m.v. 
carpoolen. 
In Den Helder is op dit moment het ontwerp voor de rotonde op de Ruyghweg actueel. 
De afdeling dient enkele verbeterpunten in. Behalve deze rotonde is ook de afwikkeling 
van het fietsverkeer nabij de Kooybrug i.v.m. de aanleg van bedrijventerrein Kooyhaven 
onderwerp van gesprek met de wegbeheerders, waaronder de gemeente Den Helder.  
 
Het bestuur van afdeling Noordkop is verheugd over het initiatief en zal de 
onderafdeling alle steun geven, die nodig is in de beginperiode. Er wordt momenteel 
gewerkt aan een eigen website voor Den Helder en een eigen e-mailadres. Leden en 
andere belangstellenden kunnen via noordkop@fietsersbond.nl aangeven, of ze op de 
hoogte gehouden willen worden van de verdere ontwikkelingen. Bestaande leden krijgen 
in elk geval bericht. Om de 6 weken zal er in Den Helder een vergadering belegd worden 
voor de leden uit de gemeente. Een tot twee keer per jaar wordt er in de stad een 
vergadering gehouden met de hele afdeling Noordkop. 
 
Op de jaarvergadering worden de bestuursleden van afdeling Noordkop en de 
vrijwilligers voor enkele vaste taken gekozen. Ook het overleg met diverse 
wegbeheerders staat op de agenda: de Julianalaan (Schagen), het nieuwe beleid voor 
voetgangersoversteekplaatsen (Hollands Kroon), de aanstaande reconstructie van de 
N241 (Provincie) en natuurlijk de rotondes in Den Helder. Tenslotte worden de plannen 
voor 2015 van de afdeling Noordkop en de Fietsschool bekend gemaakt. De 
afdelingsvergadering begint om 19:30 uur en duurt tot omstreeks 22:00 uur. Voor 
koffie en drankjes wordt gezorgd. Vooraf aanmelden bij noordkop@fietsersbond.nl is 
noodzakelijk. 
 


