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Actie Meldpunt groot succes 
 

Wethouder blij met compliment  
De actie op 21 juni rond het tweejarig bestaan van 

het meldpunt ‘Mijn slechtste Fietspad’ was een 

groot succes. Om 11 uur verzamelden enkele leden 

van de afdeling zich bij zwembad De Wiel. Van de 

Schager politiek voegden SP-raadslid Margreet 

Komen en wethouder Jan Bouwes zich bij hen. 

Voorzitter Ingrid Buis verwees naar de vele 

ongevallen vanwege slechte fietspaden. Ook riep 

zij de gemeente op het gebruik van de fiets te 

promoten: “Fietsen is fijn, goed voor het milieu en 

kost lang niet zo veel parkeerruimte”. Kort na de 

melding, dat je in de gaten van het wegdek bij De 

Wiel kon zwemmen, werden deze door de 

gemeente provisorisch gedicht. Enkele maanden 

gelden werd het wegdek volledig opnieuw 

geasfalteerd. Fietsers kunnen nu veilig en 

comfortabel over de Menisweg rijden. Aan een 

lantaarnpaal werd het bord ‘Opgelost’ bevestigd. 

Wethouder Bouwes was niet te beroerd om hand- 

en spandiensten te verlenen en complimenteerde 

de afdeling met haar activiteiten. In het jaarlijks 

overleg zullen wij met de wethouder terugkijken 

op wat er gerealiseerd is en vooruitkijken naar wat 

wenselijk is. Tussentijds is worden contacten 

onderhouden met de ambtenaren. Na een interview 

door RTV Noord-Holland fietsten we naar de 

spoorweg-overgang bij de Hoep. 

Prorail mist de trein 
Bij de spoorwegovergang wemelde het van de 

belangstellenden. Pers, leden en belangstellenden 

bekeken de fietsonvriendelijke gleuven en kuilen 

op de spoorwegovergang. Wegbeheerder Prorail 

schitterde door afwezigheid: zeker de trein 

gemist door een zelf veroorzaakte seinstoring. 

Radio Schagen FM stelde de vraag of wij nu 

(opnieuw) een brief hierover aan Prorail sturen. De 

brief is inmiddels op de post gedaan. 

 
Verkeersremmer of kermisattractie? 
De wethouder deed erg laconiek over de draaiende 

verkeersremmers op de Hoep. Auto’s rijden tegen 

de obstakels, waardoor deze richting het fietspad 

draaien en de doorgang steeds smaller maken. De 

suggestie om de remmers in het wegdek te laten 

zakken zou hij bestuderen. Als het ingewikkelder 

zou worden, moest het maar zo blijven. Over 

anderhalf jaar is de Nesserlaan klaar en dan wordt 

de Hoep aangepakt. Moeten we tot die tijd het 

waarschuwingsbord laten hangen? 



 

Brug huisartsenpost aanpakken? 
De brug nabij de huisartsenpost staat binnen de 

top tien van het meldpunt. De leuning van die brug 

staat pal tegen het fietspad aan. De wettelijke 

richtlijn is een afstand van 32 cm. De wethouder 

deed het met een schouderophalen af: “Er is hier 

zelfs plaats om met tweetallen te fietsen. 

Bovendien is de eigenaar aansprakelijk.” Tot die 

tijd een waarschuwingsbord. De oplossing is 

eenvoudig: maak de houten leuning 30 cm korter, 

schroef de stalen verticale balk los en … weer een 

bord “Opgelost”. De Fietsersbond schrijft nog 

maar eens een brief naar de eigenaar met dit idee. 

 
Fietspad veel te smal 

De provincie heeft het fietspad langs de N241 op 

diverse plaatsen opnieuw geasfalteerd. Helaas is 

daarbij niet meteen de gewenste breedte van 

tenminste 2.50 meter aangehouden. Op dit 

fietspad passeren tientallen fietsers en 

bromfietsers op weg naar school. Van de provincie 

was niemand aanwezig om deze klacht aan te 

horen. Ook hier een waarschuwingsbord dus. 

Alleen ATB 

Bij de rotonde op de kruising N248/N241 plakten 

we op het ANWB-bord dat fietsers de weg wijst 

richting de Keins en ’t Zand een bordje “ALLEEN 

ATB”. De foto hieronder maakt duidelijk waarom. 

 
 

Waterschap watervlug 

Bij de spoorwegovergang op de Keins zakten de 

tegels op het fietspad steeds verder uit elkaar: 

bloedlink als je daar met je wielen in komt. Na een 

melding werd dit door het Waterschap 

voortvarend opgelost. De dag erna was het pad 

opnieuw bestraat. De stratenmakers waren 

persoonlijk aanwezig om samen met ons het bord 

“Opgelost” aan een lantaarnpaal te bevestigen.  

 
Lieke en de Molenvaart 

De 6-jarige Lieke Preijde deed enkele maanden 

geleden melding van het feit, dat de gemeente 

Anna Paulowna de weg voor haar deur van 60 naar 

80 km wijzigde. De afdeling protesteerde 

hiertegen, omdat er geen enkele fietsvoorziening 

aanwezig was. Lieke moest over een deel van deze 

racebaan naar school fietsen. Gelukkig zag de 

gemeente het in en wijzigde het snelheidsregime 

weer naar 60 km. In 2008 komt er een vrijliggend 

fietspad, als de gemeenteraad de financiën ter 

beschikking stelt. Als dat gebeurd is, gaan we 

gezellig koffie drinken bij Lieke thuis om het te 

vieren. Natuurlijk nemen wij dan het gebak mee. 

 


