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Notulen van de afdelingsvergadering op 31-3-2010 
 
Aanwezig: Hans Boot,  Otto Rincker, Charles v.d. Mark, Lammert de Vries, Bert 

Nieboer, Willem Kroon. 
Locatie: Hans Boot 
 

1. Opening en mededelingen 
Hans opent de vergadering. Hans is blij dat de VVN in persoon van Bert Nieboer 
aanwezig is.  
 

2. Notulen 
Het verslag van het vorige overleg 09-02-2010 is vastgesteld. 
 

3. Punten in Schagen 
� Spoorwegovergang Hoep De gemeente Schagen heeft een verkeersbesluit 
genomen wat inmiddels is vastgesteld. In de mededelingen van de gemeente 
Schagen was de aankondiging van de inspraakprocedure verscholen. De afdelin g 
heeft samen met Bert Nieboer een brief aan het College geschreven met 
bezwaren regen de reconstructie. Ons probleem is dat er voorrangsregelingen 
gemaakt zijn in een 30 Km zone. Verder is het bordenplan niet juist. We hebben 
de inspraakmomenten gemist. Charles en Bert gaan een afspraak maken met de 
Wethjouder om deze punten n aar voren te brengen en om vooraf aan inspraak 
inzage te hebben in een verkeersbesluit (resultaat zie einde verslag).  

� Langestraat / Thorbekeweg In een gesprek met Anton Munnicks blijkt ook dat 
het goed is als de Fietsersbond vooraf wordt betrokken bij verkeersbesluiten. 
Dergelijke (voorgenomen) besluiten zouden wij graag vooraf toegestuurd krijgen 
om die plannen kunnen beoordelen. Charles en Bert nemen dit mee in het 
gesprek met Bouwes (resultaat zie einde verslag). 

� Verkeerd. De rubriek van de afdeling loopt erg goed. Er zijn steeds veel reacties. 
De fietsersbond afd. Schagen heeft van de Fietsersbond een compliment 
ontvangen (Ingrid van Loon) voor deze rubriek. Er is een aanbeveling om in de 
rubriek een link naar een website te maken waardoor daar nadere info gehaald 
kan worden. Dit is inmiddels opgepakt door SchagenVandaag.nl. Bijdragen, 
goede foto’s en interessante info blijfen welkom bij Otto op o.rincker@quicknet.nl 
zijn email. 
Bestellen van een boekje inzake verkeersregels. Het gratis boekje kan via 
Postbus 51 worden besteld met de volgende link: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-
pb51/verkeersborden-en-verkeersregels-in-nederland-nederlands.html 

� N241 en ontwikkelingen De CDA heeft een lobby gemaakt om geld vrij te maken 
voor de N241. Inmiddels is er een besluit genomen waar de Fietsersbond niet 
tevreden over is. Er zullen ongevallen ontstaan op de parallelwegen. Hans zal 
een mail zenden aan de provincie en GS met het bericht van het vreselijke 
ongeluk met een trekker nabij Eindhoven waarbij 4 mensen op de fiets zijn 
aangereden.    

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 
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De volgende afdelingsvergadering is op 
19 mei 2010 bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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4. Gesprek wethouder Bouwes  
a) Het verslag van het gesprek is nog niet ontvangen. 
b) In het overleg met Jan Bouwes is afgesproken dat er mogelijk ruimte komt 
op de gemeentelijke pagina voor de lokale Fietsersbond. Het moeten dan wel 
onderwerpen zijn met een breed aspect. Een voorbeeld is: Een alom bekende 
locatie met bestuurders van rechts. (een fietser is immers ook een 
bestuurder). Een volgende keer wordt dit besproken in ons overleg.  

c) Jan Bouwes heeft “Nieuwe Banden” gelezen.  
d) Een trottoir van het Schoolpad wordt fietspad.  
e) De van Goghlaan – Nes - Beethovenlaan wordt een gedoogd fietspad.  
f) De wethouder ziet graag goedkope suggesties om knelpunten in 30 Km 
wegen op te lossen. Het gaat er om dat de snelheid terug gaat tot die 30 Km. 
Dit kan o.a. met korte rechtstanden en smalle wegen worden gerealiseerd. 

g) Het boekje van voorbeelden van Duurzaam Veilig worden veel goedkope 
oplossingen aangeboden. Charles zal dit aan Jan Bouwes laten zien. 

h) De knelpunten van de Fietserbond moeten blijvend onder de aandacht van de 
wethouder komen.  

i) De actie van het uitdelen van foto’s bij het station Schagen wilde Jan Bouwes 
graag aanwezig zijn. Intern de gemeente Schagen is dit niet lekker 
gecommuniceerd. In een mail aan F. Watertor werd de wethouder immers 
uitgenodigd. Jan Bouwes was niet geïnformeerd. 

j) In het kader van Impuls Fiets (provinciaal geld) zou een Schager 
evenementen fietsenstalling kunnen worden aangeschaft. Het is dan een 
goede bijdrage bij een georganiseerd evenement. (Kivas, Westfriese folklore, 
Avondvierdaagse). De secretaris schrijft hierover een brief aan Bouwes (zie 
bijlage). 

 

5. Agenda van de actiekalender (mogelijk item voor gemeente pagina) 
a) Fiets van rechts voorrang (bestuurders van rechts gaan voor in de kom) 
b) Gedrag campagne fietsparkeren. 
c) Op 29-5-2010 is er een fietsexcursie. Nadere info komt nog van Charles. 
d) Op 5-6-2010 is er een ledenraad (op de agenda van 19-5-2010) 
e) Op 30-6-2010 is er een gedragscampagne 2010 als start voor het Najaar 
f) Het meldpunt wordt vernieuwd.  
g) Het najaar is er de week van de vooruitgang. 
De agenda is ook te vinden op onze website www.fietsersbond.nl/schagen; zie 
hoofdpagina “Jaarplanning t/m juni 2010”. 

 

6. Rondvraag 
a) Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

7. Volgende vergadering is op 19-05-2010 om 19.30 uur  
 Locatie: Hans Boot, adres:  Noord 101, 1741 BC Schagen. 
 Vergaderreeks: 30-6-2010. 
 
 
Schagen, 05-04-2010 
Met dank aan de notulist 
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Aan Wethouder Bouwes, 
Postbus 8, 
1740 AA Schagen 
 
Onderwerp: Idee voor Impuls Fiets 
 
 
Schagen, 6 april 2010 
 
 
Geachte heer Bouwes, 
 
Zoals u weet heeft “Impuls Fiets” o.a. tot doel het stimuleren van de fiets als voor- en 
natransport bij openbaar vervoer. Schagen heeft in de loop van het jaar talrijke 
evenementen, waarbij naar onze mening een tijdelijke uitbreiding van het aantal 
fietsenstallingen op het evenemententerrein welkom zou zijn. Er is inmiddels ruime 
ervaring met mobiele fietsenstallingen, zoals de voorbeelden hieronder. 
 
Bij deze geven wij u in overweging subsidie aan te vragen bij “Impuls Fiets” voor de 
aanschaf van een mobiele fietsenstalling. 
 
http://www.verhofste.com/nl/mobilele-fietsenstalling-
movilo-brugge-3232.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.verkeersnet.nl/2607/dranghek-als-
fietsenstalling/ 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Charles van der Mark, 
Secretaris 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 
noord.holland.noord@fietsersbond.nl 
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1 Mobike-Brugge 

2 Bikeparker van Metasol 
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Verslag gesprek met wethouder Bouwes over spoorwegovergang 
 
Vandaag, dinsdag 6 april hebben Bert Nieboer en ondergetekende een gesprek 
gehad met wethouder Bouwes en projectleider Anton Munniks over de reconstructie 
van de kruispunten aan weerszijden van de spoorwegovergang en ons 
bezwaarschrift daartegen. 
De resultaten: 

1. Er komen geen voorrangssituaties; de voorrangsborden en haaientanden 
worden conform het verkeersbesluit niet geplaatst. Ook de uitritconstructies op 
de Thorbeckestraat en de Stationsstraat komen te vervallen, omdat het hier 
geen overgang van 30 km naar 50 km gaat. Er komt een plateau op het 
kruispunt, waardoor verkeer van rechts voorrang heeft. 

2. De voorgestelde wijzigingen van de borden worden over genomen. 
3. Er komt wel een zebrapad op het plateau in de Thorbeckestraat. 
4. De wethouder gaat intern bespreken, dat op de gemeentepagina duidelijk 

wordt aangegeven, als er sprake is van meer dan een verkeersbesluit. 
5. De wethouder zegt toe, dat de Fietsersbond afdeling NHN voortaan vóór de 

start van de inspraaktermijn geïnformeerd wordt over te nemen 
verkeersbesluiten. 

 
De reconstructie van de spoorwegovergang is al in volle gang, maar alle hierboven 
genoemde wijzigingen kunnen in de uitvoeringsfase nog worden aangepast, aldus de 
toezegging van de wethouder. Deze toezegging hebben we zwart op wit. 
 
Schagen, 6 april 2009 
 
Charles van der Mark, 
Secretaris Fietsersbond afd. NHN 
 


