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Afd. Noordkop 

Verslag afdelingsvergadering 8-04-2015 
Locatie: Noord 101 te Schagen 
Tijd:  19:30 – 21:30 uur 
 

Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Willem kroon, Charles van der Mark, Bert Nieboer, 
Lammert de Vries (8 afberichten) 
 

1. Opening en mededelingen 
- Op 18 mei is het praktisch verkeersexamen in Schagen. Test je kennis van de 

verkeersregels op http://vvn.nl 
- Website winnende kunstwerk voor de fietstunnel Nes: www.monstervannes.nl 
- Wil iedereen zich aan- en afmelden voor de vergadering i.v.m. beperkte ruimte 
 

2. Notulen van 18-02-2015 (OD) 
Bij Schagen punt 4: Bij het verkeercirculatie plan is van de aanwezigen de 
meerderheid vóór de opening van de overweg Hoep. 
Bij Schagen punt 1: Het halteren van bussen bij halten wordt besproken in de 
ambtelijke verkeerscommissie. 
Verder zijn de notulen zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

3. Vaststellen agenda 
Op verzoek van Willem: toevoegen bij punt 5.2. Fietswrakken in NS-stalling Anna 
Paulowna. 

 

4. Bestuurszaken 
4.1. Provinciale subsidie verkeersgedrag scholieren 

Wij hebben geen reactie ontvangen op de door ons aan de wethouders van Den 
Helder, Hollands Kroon en Schagen aangeboden expertise op dit gebied. 

4.2. Moties ledenraad (OD) 
De 3 moties om Theo Zeegers te behouden als verkeersdeskundige van de 
Fietsersbond zijn niet aangenomen. 

4.3. Onderzoek Rekenkamercommissie gemeente Schagen 
Deze commissie hebben wij verzocht onderzoek te doen naar het geregeld 
ontbreken van verkeersbesluiten. 

4.4. Onderafdeling Den Helder (OD) 
1. Drie bezwaarschriften tegen verkeersbesluiten rotonde Ruyghweg e.o. 
2. Op 21 maart hield de afdeling een open avond 
3. Op 3 april is er een voorlopige voorziening (kort geding) aangevraagd 

4.5. Dubbele incasso lidmaatschapsgeld 
Door een administratieve fout is bij diverse leden in maart twee keer het 
lidmaatschapsgeld geïncasseerd. Het geld is – als het goed is – terug gestort. 
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5. Overleg met de wegbeheerders 

5.1. Schagen (OD map Wegbeheerders, Schagen) 
1. Kaart met doorgaande fietsroutes maken. Huiswerk voor volgende 

vergadering:  
1.1. Waar moeten doorgaande fietsroutes komen vanaf het buitengebied 

naar locaties in de stad met veel fietsers? 
1.2. Hoe kunnen deze het beste worden uitgevoerd (vrijliggend, fietspad/-

fietsstrook, fietsstraat …) 
Deze vergadering alleen punt 1. In mei vervolg. 

2. Overleg evaluatie verkeerscirculatieplan: Charles heeft zich teruggetrokken, 
omdat in dit overleg uitsluitend middenstanders zitting hebben. Wij sluiten op 
een later moment aan. De secretaris legt dit voor aan wethouder Sigge van 
der Veek als agendapunt voor het eerste mondelinge overleg, waarvoor de 
secretaris een schriftelijk verzoek indient. Ook komt er een OD link naar het 
VCP. Wij kunnen een goede start maken door het VCP te lezen en erop 
reageren. 

3. Julianalaan – gesprek met projectleider Jaap Kruizinga. De weg wordt op 
diverse punten aangepast, conform onze voorstellen: 
- De aansluiting met de Laurierstraat wordt juist uitgevoerd, waardoor 

fietsers komend vanaf de Zuiderweg hier nu rugdekking krijgen. 
- De verkeersgeleiders krijgen de juiste maten. 
- De halte voor de bus is verplaatst.  
- Ter hoogte van de bushalte wordt de fietsstrook onderbroken en het rode 

asfalt weg gefreesd. 
De onveilige situatie kruising Julianalaan-Oranjelaan wordt ook aan 
wethouder Sigge van der Veek als agendapunt voor het overleg voorgelegd. 

 4. Ontbrekende Schakel – inspraaktermijn verlopen (t/m 20 maart) 
5. Halteren op fietsstroken en uitblijven verkeersbesluiten hierover 

(onbeantwoorde e-mails d.d. 20 en 22 januari): verkeersbesluiten volgen 
6. Zwerffietsen NS-station (convenant/APV) en telefonische reactie. Ook dit 

wordt als agendapunt voor het eerste mondelinge overleg met de wethouder 
opgevoerd. 

7. Borden G12a aan begin en einde Nes/Blaauboerlaan en Vliedlaan geplaatst 
5.2. Hollands Kroon (OD map Wegbeheerders, Hollands Kroon) 

1. Verkeersoverleg: agenda 24-02-2015 (OD) 
2. ’t Hoefje – agenda’s en verslagen verkeersoverleg 2014 in OneDrive. Het 

Hoefje heeft nu een kleine rotonde. Het is geen officiële rotonde omdat de 
bijbehorende borden ontbreken. Het wordt een T-splitsing met gelijkwaardig 
in de voorrang en zonder drempels. De verkeersambtenaar geeft aan dat het 
vrachtverkeer via de Hartweg naar het industrieterrein moeten rijden in 
plaats via de N242. Binnen de 30 Km zone hoort geen bord B6 te staan. In 
het verkeersbesluit lijkt een andere tekening te zijn ingevoegd. 
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3. Fietswrakken Anna Paulowna 

Willem gaat dit melden via Meld en herstel van de gemeente Hollands Kroon. 
De secretaris zal dit onder de aandacht brengen van Jeffrey Koops. 

 

5.3. Provincie (OD map Wegbeheerders, Provincie) 
1. BLVC-overleg d.d. 24-02-2015 en 23-03-2015 
2. Afsluiten fietspad langs N241 tussen Zuiderweg en Muggenburgerweg 

5.4. Den Helder (OD map Wegbeheerders, Den Helder) 
1. Antwoord op onze brief over de rotonde Kievitstraat en de Ruyghweg 
2. De onderafdeling Den Helder heeft 3 bezwaarschriften ingediend tegen de 

verkeersbesluiten aangaande de rotonde en de Ruyghweg (zie ook 4.4.) 
 

6. Symposium “Fiets en ITS” van 27 maart 
Vanwege tijdgebrek verwijzen we naar de nieuwsbrief “Nieuwe Banden” van april. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
Met dank aan notulist Willem Kroon, 
Schagen, 16-04-2015 
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Afkortingen 
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 
BLVC-overleg Overleg bij infrastructurele werken t.b.v. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie 
Rocov-NH Regionaal Overlegorgaan Consumenten Openbaar Vervoer NH 
VOP Voetgangersoversteekplaats 
ITS Innovatieve TransportSystemen 
  
Afsprakenlijst 
Vergadering 3-12-2014 Wie Af 
6.1.3. Onjuiste hellinghoek van de opritjes (kleiner dan 1:10 tot een hoogte van 

10 cm.) doorgeven aan GPS 
Bert  

Vergadering 14-01-201 
4.4. Gezamenlijk vergaderschema maken 

Vergaderschema afd. Den Helder 
Charles en 
Stefan 

 
 

6.1. Buiten de locatiebezoeken twee keer per jaar overleg met wethouder 
Sigge van der Veek en de verkeersambtenaren regelen. 

 
Charles 

 
 

Vergadering 18-02-2015 
5.1. Julianalaan: reactie sturen op brief van de gemeente Charles  

 Ontbrekende Schakel: termijn voor zienswijzen verstreken   
 GVVP: fietsroutes agenderen voor vergaderingen van 8-04 en 20-05 

Tekening met routes opsturen naar Menno Boermans 
 
Charles 

 
 

5.2. ’t Hoefje: agenderen voor vergadering van 8-04 Charles  
Vergadering 8-04-2015 

5.1. 1. Huiswerk maken Allen  
 2. Overleg evaluatie verkeerscirculatieplan agenderen als agendapunt 

voor eerstvolgende overleg met wethouder Sigge van der Veek 
 
Charles 

 
 

 3. Idem de onveilige situatie kruising Julianalaan-Oranjelaan Charles  
 6. Idem de zwerf- en weesfietsen NS-station Schagen Charles  

5.2. 3. Fietswrakken melden bij Meld en herstel van Hollands Kroon Willem  
 3. Fietswrakken onder aandacht brengen van Jeffrey Koops Charles  

 


