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Notulen van de afdelingsvergadering op 9-12-2009 
 
Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Otto Rinker, Charles v.d. Mark, Lammert de 

Vries, Willem Kroon. 
Locatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering. Hij deelt mede dat foto actie (rubriek “Verkeer(d)”) 
loopt op www.SchagenFM.nl en www.Schagenvandaag.nl. Mensen 
kunnen reageren op de vraag en op het antwoord van de vraag. 
 

2. Notulen 
Het verslag van het vorige overleg is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Punten in Schagen 
� Verkeer(d). De rubriek loopt. Foto’s blijven welkom op o.rincker@quicknet.nl. 
� Veiligheid rondom scholen in Schagen. Bert Nieboer van VVN is succesvol met 

het werven van verkeersouders. Het gaat hier om het maken van een kind veilige 
verkeersomgeving bij de school (halen en wegbrengen kinderen). Burgemeester 
Westerink heeft als pilot de Julianaschool  en wethouder Hans Heddes heeft de 
Keerkring geadopteerd.  

� N9 en parallelwegen De parallelwegen langs snelwegen zijn voor fietsers erg 
gevaarlijk. De N9 is een knelpunt op de hoofdfietsroutes in Noord-Holland. Hans 
gaat verder afstemmen met de wegbeheerder. Van RWS ontbreekt de info.  

� N9 en de vlotbruggen. Dit is een van de 10 hoofdknelpunten op het 
fietsroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Na onderzoek ziet de Provincie 
Noord-Holland deze verbindingen niet als onveilig, ondanks de geringe ruimte 
voor fietsers en overig verkeer. De vlotbruggen blijven. Er komt wel een nieuwe 
verbinding over het Noord-Hollands Kanaal ter hoogte van de Nauertocht te 
Koedijk met aansluitende wegen vanuit Heerhugowaard via Langedijk in de 
richting van Bergen (de kust strook en stranden). 

� N248 en bestemmingsplan Plannen voor aanleg van een parallelweg zijn volop 
aan de gang. Het huidige fietspad zal worden geschrapt. Deze ontwikkeling is 
slecht voor de veiligheid van fietsers. Charles geeft aan dat de inspraakprocedure 
is verlopen voor het bestemmingsplan op het grondgebied van Zijpe. De 
daadwerkelijke uitvoering is nog niet bekend. 

� Molenvaart te Anna Paulowna.  De Fietsersbond is uitgenodigd door de 
gemeente Anna Paulowna om een van de knelpunten (Molenvaart/Zandvaart) in 
het fietsroutenetwerk te helpen op te lossen. Het resultaat van dit overleg zijn 
twee bruggen voor het langzame verkeer. Tijdens dit overleg bleek, dat de 
gemeente der Molenvaart gaat inrichten als 60 km weg, zonder passende 
snelheidremmende maatregelen. Hierover is op 1 oktober een brief geschreven 
aan de raad en het college. Tot op heden is op deze brief geen antwoord 
ontvangen. De secretaris informeert naar de stand van zaken. 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 
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De volgende vergadering is op 10 februari 
2010 bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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� Doorgaande routes in Schagen. Gemeente Schagen werkt aan haar wegen. 
Fietsersbond Schagen ziet graag dat de doorgaande fietsroutes worden benoemd 
en vastgesteld. Juist deze routes dienen een verbeterde fietsstructuur te hebben.  

   
4. Gesprek wethouder Bouwes op 8-3-2010 

a) Op 8-3-2010 staat het volgende gesprek gepland. Het vorige 12-10-2009. 
b) De wethouder ziet graag goedkope suggesties om knelpunten in 30 Km 

wegen op te lossen. Het gaat erom dat de snelheid terug gaat tot die 30 Km. 
Dit kan met korte rechtstanden en smalle wegen worden gerealiseerd. Voor 
bussen en hulpverlening moet er vlotte routes zijn. 

c) Voor de Cornelis Blaauwboerlaan (Nesserlaan of oostelijke ontsluiting 
Schagen) is nog onbekend hoe de voorrang wordt geregeld. Op vraag van de 
secretaris van de Fietsersbond is er nog geen antwoord gekomen.  

d) Afgesproken is dat er antwoord wordt verstrekt op vragen. Ingrid neemt 
hierover contact op met de heer Kuikman of anders wethouder Bouwes.  

e) Verder wordt door Ingrid gevraagd naar: 
- De plannen inzake de Hoep spoorwegovergang. 
- De planwijziging bij Christoffelhof en de Centrumplan Oost. (Navraag door 
Ingrid Buis: Voor fietsers en voetgangers naar de appartementen komt er 
aan de oostzijde van de brug over de Langesloot een fiets- en voetpad. 
Aan de overzijde komt geen voorziening voor langzaam verkeer. Voor het 
langzame verkeer naar de Aloysiusschool, de Vomar en het centrum komt 
er – zoals door ons gevraagd aan de wethouder - een voorziening over het 
grasveld tussen de Langesloot en Christoffelhof. Via een fietsbrug komen 
zij bij de school. Ook komt er een brug ter hoogte van de Vomar.) 

- Snelheden op wegen richting het centrum na renovatie. 
- Waar steek je over op schoolroute van “De Ark” richting de Hoep na de 
renovatie? 

 
5. Afdeling Schagen 

a) Ter voorbereiding van de jaarvergadering in januari is aan de afdelingen 
gevraagd te inventariseren welke acties goed en niet goed lopen. Goed: Voor 
Schagen de rubriek “Verkeer(d)” en het contact met de wethouder. Als 
minder goed ervaren wordt het nakomen van afspraken uit het overleg met 
de wethouder.  

b) Activiteitenkalender van de Fietsersbond. Ook vraagt de Fietsersbond aan te 
geven welke acties er in 2010 worden gehouden. Wij zijn een kleine groep 
actieve mensen en beperken ons dan ook de volgende acties:  
1. Zodra de fietsenstallingen gereed zijn komt er een nieuwjaarskaartenactie 

op het NS-station Schagen. Fietsers die hun fiets fout plaatsen worden 
benaderd. Hans en Charles zijn er op de maandag en Lammert en Otto op 
dinsdag in een van de eerste weken van 2010. De gemeente Schagen en 
de pers worden geïnformeerd.  

2. Er komt nog een uitbreiding bij de rubriek “Verkeer(d)”. Maandelijks wordt 
er een prijsvraag aan de rubriek gekoppeld met bonnen van de fietszaken 
in Schagen.  

3. Als extra PR komt er twee keer per jaar een advertentie en advertorial in 
het Schager Weekblad. Hans informeert naar de mogelijkheden en kosten. 
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c) De balans 2009 wordt opgemaakt zodra bekend is wat de landelijke afdracht 
van de Fietsersbond heeft opgeleverd. Zoals gebruikelijk wordt het financieel 
overzicht samen met de begroting per mail naar Hans gestuurd, waarna hij 
deze – na goedkeuring – doorstuurt naar het landelijk bureau. De leden 
krijgen deze documenten tijdens de volgende bijeenkomst.  

d) In het volgende overleg pakken we het thema veilige schoolroute op. Charles 
nodigt Bert Nieboer en Margreet Frowijn hiervoor uit. Ook kunnen we dan de 
nieuwe film “Meneer Sanders leert fietsen”, gericht op elfjarige fietsers, 
bekijken.  

 
6. Rondvraag + sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Hans sluit de vergadering. 
 

7. Volgende vergadering is op 10-2-2010 om 19.30 uur  
Locatie: Hans Boot, adres:  Noord 101, 1741 BC Schagen. 
Vergaderreeks: 31-3-2010, 19-5-2010, 30-6-2010. 

 

Schagen, 11-12-2009 
Met dank aan de notulist. 


