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Verslag afdelingsvergadering 23 september 2015  
Tijd: 19:30 - 21:30 uur 

Locatie: Noord 101, Schagen 

  

1. Opening en mededelingen  

Aanwezig: Hans Boot, Willem Kroon, Bert Nieboer, Lammert de Vries. Co Kamst 

verhinderd. 

Vergadering 14-10 vervalt 

 

2. Notulen 1 juli 
Op enkele tikfouten na akkoord.  

  

3. Vaststellen agenda 

• Willem Kroon: fietsbeleid Bergen (zie OneDrive > Wegbeheerders > Bergen) 

• Lammert de Vries: omleiding N241 

 

4. Activiteiten 

• Op 30 september bemannen Bert en Charles de seniorenbeurs in Anna 

Paulowna. In samenwerking met Kooij Tweewielers kunnen ouderen e-bikes 

uitproberen. 

• De Fietsschool is succesvol: 2 individuele volwassenen en een gezin van 5 

personen hebben dit jaar leren fietsen 

• N.a.v. een column van Eugeen Hoekstra (zie Onedrive) heeft Charles vragen 

gesteld aan Team Vrijwilligers over de polisvoorwaarden van de verzekering bij 

de Fietsersbond. Antwoord in OneDrive. 
  

5. Overleg wegbeheerders (zie Onedrive voor bijlagen)  

5.1. Schagen 

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de FB en de verkeersambtenaren 
Menno Boermans en Jacob Koopman. Een verslag hiervan staat op OneDrive. 
Charles schrijft n.a.v. punt 5 en 6 (niet publiceren van verkeersbesluiten) een 
brief aan het College en cc aan de Raad. 
5.1.1. Verkeerscirculatieplan is een uitvoeringsplan: wat er in staat wordt 
geëvalueerd en er kan niets worden toegevoegd. Punt 9: eventueel een 
opstelstrook maken voor verkeer vanaf Zuiderweg LA naar Oranjelaan.  
5.1.2. Fietsroutes: toevoegen fietsroute vanaf Hoep naar Gezondheidsplein 
5.1.3. Inmiddels zijn de ontbrekende fietssymbolen op de kruising Frans 
Halsstraat-Beethovenlaan aangebracht. 
  

Laatste afdelingvergadering 
dit jaar: 2-12-2015. 14-10-
2015 
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5.2. Hollands Kroon 

5.2.1. Verkeersoverleg verslag d.d. 19 mei en agenda d.d. 25 augustus  

  

5.3. Provincie 

Zie Informatieblad “Werken rondom Schagen” in OneDrive. 

5.3.1. N248 

Voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Op www.infon248.nl kun je 

animaties van de toekomstige verkeersstromen zien en de planning 

raadplegen. Op verzoek van Willem navragen bij de projectleider of de haag 

tussen parallelweg en hoofdrijbaan wordt aangebracht, dit ter voorkoming 

van verblinding ’s avonds door tegemoetkomend autoverkeer. 

5.3.2. Stolpen 

Er komen tijdelijke aanpassingen om het zicht voor fietsers te verbeteren in 

afwachting van een definitief advies van het ingenieursbureau. 

5.3.3. N241: Lammert kaart de onjuiste omleiding voor fietsers aan nabij de 

Smuigelweg. Charles geeft dit door aan de projectleider. 
 

 5.4.  Den Helder 

Zie https://www.facebook.com/fietsersbonddenhelder/timeline/ 

Charles vraag na, wat de afdeling Den Helder per 1 januari wil: doorgaan als 

onderafdeling of zelfstandig. Wat gebeurt dan met de oa Texel? 

  

6. Rondvraag en sluiting 

  
  

  
  


