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Notulen van de afdelingsvergadering op 30-6-2010 
 
Aanwezig: Hans Boot, Charles v.d. Mark, Bert Nieboer (VVN) en Lammert de Vries. 
Verhinderd: Ingrid Buis en Otto Rincker 
Lokatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening 
 
2. Notulen 

Bij punt 3 eerste zin moet zijn “Het gesprek dat de secretaris …” 
 

3. Nieuwe kruisingen 
Frans Halsstraat/Cornelis Blauwboerlaan en Beethovenlaan 
1. Komend vanaf centrum ligt de invoegstrook naar het fietspad niet goed. 

Auto’s komen in een fuik. Invoegstrook moet eerder. 
2. komend vanaf Groeneweg moeten fietsers drie keer de weg oversteken. 

Fietspad richting centrum aanleggen door huidige ‘groenstrook’  en daarna 
op de weg een doorgetrokken streep. 

3. Waar begint/eindigt de 30 km zone? 
4. Borden staan met name voor vrachtwagens te dicht op de weg. 
5. Hans spreekt in tijdens de commissievergadering van 7 juli. 

   

4. Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
Op ons verzoek aan het college te overwegen de BOA ook in te zetten voor 
- voorkomen fout geparkeerde fietsen bij het station; 
- vergroten veilige schoolomgeving; 
- handhaving snelheid in 30 km gebieden; 
antwoordt het college, dat de raad beslist over het takenpakket en de middelen. 
Bij nader in te vullen gerichte acties en de jaarlijkse bijstelling worden onze 
suggesties meegenomen. 

 

5. Bebording fietspad Waldervaart 
Naar aanleiding van het verzoek van Frank Watertor is de plaatselijke situatie 
bekeken door Charles en Bert Nieboer. Op grond daarvan heeft Hans Boot naar 
Frank gemaild, dat onze voorkeur uitgaat naar plaatsing van borden G11 
(verplicht fietspad). Hans stuurt deze mail door naar Charles. Er is nog geen 
antwoord ontvangen.  

 

6. Verkeerscommissie 
De secretaris stuurt een brief aan wethouder Bouwes over onze taak als 
agendalid: 
- Wij zijn van mening, dat bij vrijwel álle verkeersaangelegenheden fietsers 

betrokken zijn. Als agendalid zouden wij dan ook graag bij alle voorgenomen 
verkeersbesluiten betrokken willen worden. 

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  
1 september bij Hans Boot 19.30 uur. 
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- Eventuele op- en aanmerkingen op de verkeersaangelegenheden zouden wij 
graag mondeling in de verkeerscommissie willen toelichten. 

Het antwoord van het college bespreken op 1 september en ons standpunt 
eventueel toelichten tijdens het halfjaarlijks overleg met wethouder Bouwes. 
 

7. Actie IJsvrij  
N.a.v. de vele ongevallen met fietsers vanwege slecht ruimen van sneeuw op 
fietspaden is er door de Fietsersbond een landelijke actie op touw gezet. Een van 
de voorstellen is het vegen/borstelen van hoofdfietsroutes  i.p.v. het strooien van 
zout. Komt op de agenda van 1 september. 
 

8. Brug Grotewallerweg 
We wachten het antwoord af. 
 

9. Infoavond N241 
Lammert de Vries gaat naar de infoavond. 
Info op  
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/Herinrichting-N241.htm 

 
10. Planning rest van 2010 

Vergaderreeks:  1-09, 13-10, 17-11 en 15-12 
Locatie:  Noord 101 
Op 1-09 nodigen we Niek Zuurbier uit om te praten over mogelijke 
samenwerking tussen de afdelingen Noord-Holland Noord en Langedijk. 
  

  

Schagen, 1-07-2010 
Charles van der Mark, secretaris 


