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Notulen van de afdelingsvergadering op 19-5-2010 
 
Aanwezig: Hans Boot, Charles v.d. Mark, Otto Rincker en Lammert de Vries. 
Lokatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Notulen 
Zonder opmerkingen akkoord. 
 

3. Gesprek met wethouder Bouwes n.a.v. reconstructie 
spoorwegovergang 
Het dat de secretaris samen met Bert Nieboer had met de wethouder heeft 
geleid tot de gewenste aanpassingen van de plannen. Op ons verzoek krijgen 
wij voortaan de voorgenomen verkeersbesluiten toegezonden. Bovendien wordt 
deze week in de verkeerscie. Besloten of de Fietsersbond en/of VVN aan de 
commissie worden toegevoed. 

 

4. N241 
Hans heeft GS een brief gestuurd n.a.v. een ernstig ongeval met fietsers op een 
parallelweg, waarbij landbouwverkeer betrokken was. 
We wachten de uitvoering van de plannen af. 
 

5. Fietsimpuls 
Als idee om uit de landelijke subsidiepot geld te ontvangen, heeft de secretaris – 
n.a.v. voorstellen van Willem Kroon – een brief gescreven aan de wethouder met 
daarin voorbeelden van aan te schaffen mobiele evenementenfietsenstallingen. 

 

6. Molenvaart 
In Anna Paulowna wordt het gevaarlijke kruispunt Molenvaart/Zandvaart 
aangepakt. Er worden twee fietsbruggen aangelegd. In de pers verschijnen 
artikelen over burgers die de oplossing onduidelijk vinden. 
 

7. Samenwerking afdeling Langedijk en Schagen  
Op verzoek van de afd. Langedijk om tot samenwerking te komen, besluiten wij 
daar in principe mee akkoord te gaan. De secretaris stuurt een mail om tot 
vooroverleg te komen. 

 

8. Rubriek Verkeer(d) 
In juli/augustus worden geen nieuwe afleveringen gepubliceerd. Er is voorlopig 
nog “stof” genoeg. In september starten we met een prijsvraag. 
  

9. Financiën 
Van de landelijke vereniging ontvingen wij het financieel overzicht over 2009. 
 

 

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 30 juni bij 
Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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10. Stationsgebied Den Helder 
Op verzoek van ingenieursbureau AVG-Movares ontvingen wij een verzoek om 
een sterte/zwakteanalyse te maken van het stationsgebied in Den Helder. Zie 
bijlage. 
 

 
Schagen, 20-05-2010 
Charles van der Mark,  
secretaris 


