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Notulen van de afdelingsvergadering op 19-02-2008 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Hans Boot, Willem Kroon, Charles v.d. Mark, Jan van Rees 
en Otto Rincker. 

Verhinderd:  
Locatie: Ingrid Buis 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering. 
 

2. Notulen 18-12-2007 
Nel Spaanjer moet zijn Nel Fraanje.. 
 

3. Gesprek wethouder Bouwes 
• Zorgpunten: Kruising Beethovenlaan – Mauvestraat (idee: zebra iets hoger 

leggen?) 
• Sportlaan: geen borden, wel haaientanden 
• Nesserlaan: hoe is de voorrang met zijstraten geregeld / tunnel bij 

spoorwegovergang zou ideaal zijn. Wanneer komt het ontwerp in de 
inspraak? 

• Doortrekken Frans Halsstraat over Langesloot naar Langestraat: hoe pakt dit 
uit voor fietsers? Wanneer komt het ontwerp in de inspraak? 

• Meedelen, dat we de diverse fietsroutes van de dorpskernen naar de GSG 
inventariseren (zie punt 4) 

• Stationsfietsenstalling 

• Parallelweg: stelconplaten 
Hans mailt uiterlijk 10 maart de tekst naar Ingrid 

 

4.  Inventarisatie fietsroutes 
Aandachtspunten (zie ook bijlage): 

• Aard van het fietspad (zelfstandig of fiets-/bromfietspad?) 
• Breedte fietspad 

• Directheid, comfort, veiligheid en aantrekkelijkheid 
• Kleur 

• Kruisingen 
• Belichting (liefst ook in het donker de route rijden)  

Verdeling routes: 

• Schagerbrug - GSG: Hans 
• ’t Zand – GSG: Charles 

• ’T Veld – GSG: Jan 
• Winkel – GSG: Ingrid 
• Warmenhuizen/Tuitjenhorn – GSG: Charles 

• Wieringerwaard – GSG: Otto 
Afspraken: 

• Inlevermethode: digitaal 

• Deadline: 15 mei bij de secretaris 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

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

http://www.fietsersbond.nl/schagen 

De volgende vergadering is op 17 april bij Jan 
van Rees, Marktstraat. Aanvang 19.30 uur. 
Verder alvast noteren: 4 juni 
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5.  Overige punten 

- Het financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008 zijn verstuurd 
- De situatie betreffende de situatie van de fietsenstalling van de GSG kaart 
Willem zelf aan bij de school. 

- Stand van zaken betreffende de N241: nieuwe plannen afwachten 
- Stand van zaken betreffende Meldpunt door Willem (zie bijlage) 
- Overweg Zuiderweg wordt door Willem gemeld 
- Charles mailt naar Jan hoe een bijlage (voor Reestechniek bijvoorbeeld) in 
Outlook mee te zenden 

 
 
Schagen, 05-03-2008 
Charles van der Mark 
 
 
 
 
 
Digitale bijlagen: 
- Voor punt 4 relevante delen uit ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ 
- Stand van zaken Meldpunt van Willem 
- Kopie topografische kaart van de fietsroute (alleen die voor elke betrokkene, anders 
wordt de mail te groot) 

 
 


