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Hoi Charles, 
 
Hieronder diverse reacties n.a.v. doorgezonden vraag over ontbrekend fietsvoorzieningen: 
 

- Wat mij betreft zijn in onze gemeente alle dorpen onderling verbonden met adequate 
fietspaden, daarbij beschouw ik de stille kant van de Grote Sloot ook als afdoende (wegdek, 
veiligheid) fietspad. 

- Hoe het met stallingsmogelijkheden (of rekken) zit bij bushaltes heb ik geen flauw idee, maar 
ik vermoed dat het bij dorpen die een belangrijk knooppunt vormen voor de busverbinding, 
het best eens geïnventariseerd kan worden.    

- wat mij zo te binnen schiet zijn de Ruigeweg en Grote Sloot daar dan met name de situatie rondom de 
Keinsermerbrug. Naar Anna Paulowna hebben we een veilig fietspad. 

- Op de Akker zou het ook wel een stuk veiliger kunnen voor de fietsers. Veel autoverkeer en trekkers, 
fietsers gaan heel vaak over de stoep om dit te ontwijken, dit levert weer gevaarlijke situaties op voor 
de bewoners die het erf af willen rijden. Ook de drempel aan het eind van de Akker net voor de bocht 
moet aangepast. Drempel is prima, zeker niet weghalen, maar auto’s gaan er nu met grote snelheid 
omheen door de berm. Je ziet nu auto’s vanaf de Grote Sloot met snelheid door de bocht komen om 
zo de berm in te vliegen om de drempel heen. Vaak rijden hier dan fietsers en dit levert dan 
gevaarlijke situaties op.  Maar ook auto’s die vanuit het dorp links langs de drempel door de berm 
gaan en dan komen er net fietsers door de bocht. Echt waanzinnig gewoon ! 

 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Secretaris Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 
 
Cor Bijl 
Jippesstraat 15 
1757 PP  Oudesluis 

 0224223045 
    0646193244 

 cbijloudesluis@quicknet.nl 
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Beste Charles, 
 
Ik heb de vraag bij de dorpsraad voorgelegd, maar in het algemeen zijn wij best 
tevreden met de aanwezige fietspaden rond Waarland. 
-Alhoewel de paden soms hobbelig en te smal zijn. (Volleringweg, Speketerweg?) 
-Het fietspad langs de N241 richting Schagen is nu verbetert, maar op sommige 
stukken deel je het fietspad met lokaal verkeer, die soms veel te hard rijden! (er is 
ook weinig begroeiing, best lastig voor de schoolgaande jeugd, als er een harde 
westen wind waait) 
-Veel Waarlanders gaan met de fiets naar het station van Heerhugowaard, de 
fietsroute zou wat korter kunnen  (en minder druk) als er een verbinding is tussen de 
Stationslaan naar de Altonstraat. (in Heerhugowaard-Noord) 
 
Er is een mooie fietspad richting Schagen via de Ringvaartweg, de Notweg , de 
Middenweg, maar dan moet je via Groenveld om in Schagen te komen. Het zou mooi 
en korter zijn als je er via de Tolken zou kunnen komen. (Recreative route, eigen 
mening) 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kees Wondergem 
 
Kerkstraat 80 
1738 BM Waarland  
 
Nederland/Pays-Bas 
 
tel: (0031) 6 2127 0636 
  



Bijlage 3 
 
Beste Charles, Ruud en VVN 
 
Op 2 september is er een beeldvormende vergadering waarin de raadsleden van Schagen hebben 
gevraagd om over het onderwerp langzaam verkeer te discussiëren en welke maatregelen mogelijk 
zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. 
Wij willen de Fietsersbond, de Politie en VVN voor deze avond uitnodigen aanwezig te zijn om deel te 
nemen aan het programma. 
 
Momenteel ligt er een voorstel voor de invulling van de avond bij de agendacommissie van de raad. 
Hierin stellen we voor om jullie een prominente rol te geven in de beeldvormende discussie. 
Bijvoorbeeld over wanneer een zebra, inrichting van 30 km/u, gedrag, voorlichting 
 
Vraag: kunnen jullie aanwezig zijn op 2 september in de avond? 
 
Programma volgt later 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Brian Rietveld 

Beleidsmedewerker Verkeer 

Gemeente Schagen 

Tel: 06 20 21 16 67 

brian.rietveld@schagen.nl 

 

Aanwezig: dinsdag en donderdag (in principe) 

 
 
 
 
 

Brian Rietveld 

Beleidsmedewerker verkeer, vervoer en wegen 
 

 

Bezoekadres: Laan 19, 1741EA Schagen 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 
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http://www.schagen.nl/
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Van: Fietsersbond Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>  
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 15:10 
Aan: Ruud Moeyes <Ruud.Moeyes@schagen.nl> 
CC: Fietsersbond Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>; info@dorpsraadschagerbrug.nl; Arjan 
Ligthart <info@ligthart.nl> 
Onderwerp: Heroverweeg opheffen fietspad Schagerweg 
Urgentie: Hoog 
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Beste Charles 
 
Het ontwerp van de reconstructie Schagerweg zoals het er nu ligt is uitgebreid besproken met de 
buurt en fietsersbond en politie. 
De herinrichting met klinkers en de twee plateaus is conform de CROW richtlijn voor een 30 km/u weg. 
 
Het weer terugbrengen van een fietspad in de herinrichting betekent dat we weer terug moeten naar 
de bewoners en het overleg opnieuw moeten starten. 
Naar mijn idee ligt er nu een goed ontwerp. Het zal wel even wennen worden in de nieuwe situatie 
voor alle weggebruikers. 
 
We begrijpen de zorg van de fietsersbond.  
Desondanks is de gemeente van mening dat er met de plateau’s en herinrichting van de weg met 
klinkers een geheel nieuwe uitstraling ontstaat die de weggebruikers zal stimuleren zich tot 
verkeersveilig gedrag passend bij een 30 km/u weg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Brian Rietveld 

Beleidsmedewerker Verkeer 

Gemeente Schagen 

Tel: 06 20 21 16 67 

brian.rietveld@schagen.nl 

 

Aanwezig: dinsdag en donderdag (in principe) 
 
 
 
 

Brian Rietveld 

Beleidsmedewerker verkeer, vervoer en wegen 
 

 

Bezoekadres: Laan 19, 1741EA Schagen 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 
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