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Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Markt 1e stap naar autovrij centrum 

 
Veiligheid voorop (én achterop) 

 
In het eerste plan, de ‘knip’ op de Markt, leek 

het langzame verkeer er toch niet echt beter op 

te worden. De nu gekozen oplossing zal innig 

omarmd worden door alle fietsende senioren, 

moeders met kinderen, scholieren en winkelend 

publiek met volle boodschappentassen. Het 

college heeft wel héél snel gereageerd op onze 

website, dat het fietsbeleid in Schagen beter 

moet. Welk weldenkend mens kan hier nu tegen 

zijn? Die enkeling die auto’s vindt bijdragen aan 

de gezellige huiskamerfunctie van de Markt zal 

de komende periode die mening ook wel 

bijstellen. En de winkeliers zouden ook eens wat 

verder moeten kijken dan hun omzet lang is.  

Parallelwegen gevaarlijk voor fietsers 
De provincie NH heeft lak aan de veiligheid  van 

fietsers. Dat bleek eerder al uit het ontwerp-

tracé van de N9 bij de Stolpen. Gelukkig heeft 

de minister dit geldverslindende en horizon-

vervuilende plan afgeschoten. Ernstiger zijn de 

plannen om parallelwegen aan te leggen langs de 

N241 en de N248. Daarbij worden de vrij-

liggende fietspaden opgeofferd. De plannen-

makers van de provincie denken blijkbaar, dat we 

hier in de kop nog met van die leuke rode 

titantrekkers de weerbarstige zeeklei ploegen. 

Het gevaar van moderne landbouwvoertuigen en 

fietsers op dezelfde rijbaan wordt door diverse 

provincies onderkend. Nu Haarlem nog. De 

afdeling Noord-Holland-Noord volgt de plannen 

en de inspraakprocedures op de voet. 

 

Afdelingsvergadering 
Datum: maandag 30-01-2006 om 19.30 uur 

Locatie: Charles v.d. Mark, van Rennesstraat 6, 

Schagen (0224-296926) 
Agendapunten o.a.: 

• Opening en vaststellen agenda 

• Notulen 

• Verkeersmaatregelen Markt 

• Parallelwegen N241 en N248 

• (Financieel) jaarverslag en begroting 2006 

• Rondvraag en sluiting 

  
Verbetering fietspad bij van Wirdum 

In de gemeentebegroting van 2006 is eindelijk de 

verbetering van de verkeerssituatie voor fietsers 

bij van Wirdum opgenomen. Op de hoek 

Havenstraat-Parallelweg worden fietsers regel-

matig klem gereden door automobilisten die vanaf 

de ovonde de Westerweg oversteken. Er wordt ter 

plaatse nu een vrijliggend fietspad aangelegd. Als 

de gemeente nu meteen op de Havenstraat een 

duidelijke (rode) fietspadmarkering maakt, zodat 

wachtende auto’s het pad naar Nijziel niet meer 

blokkeren, dan zijn we ook op dat punt bijzonder 

tevreden. 

Ernstige ongevallen in Schagen 
Tijdens de discussies over de Markt werd 

opgemerkt, dat er op de Markt geen (ernstige) 

ongevallen plaatsvinden. Afgezien van de onjuist-

heid getuigt dit van minachting voor het gevoel van 

veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers in 

Schagen. Uit de Fietsbalans en recent onderzoek 

van het ROV NH blijkt, dat Schagen slecht scoort 

met veiligheid. Tussen 2000 en 2003 waren 29 

langzaam verkeersdeelnemers het slachtoffer van  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
1906: Na de verkeersmaatregelen op de Markt 

Schagen vinden er voor Igesz grootschalige 

controles plaats die veel publieke belangstel-

ling trekken. 

Nieuwe banden-wensen  voor het 

nieuwejaar 
De redactie wenst allen (met een knipoog): 

- veel goede Nieuwe Banden en andersoortige 

niet-knellende banden; 

- weinig punaises, doorns, stoepranden, diepe 

kuilen en afval op je pad; 

- goed zicht bij hoeken van straten (zagen!..), 

bij kruisingen (borden!..) en op overwegen 

(bomen!..); 

- veel goed of iets minder goed fietsweer bij 

het boodschappen doen; 

- veel parkeerplaatsen her en der (het oog van 

de ….); 

- veel in fietserbelangen meedenkende politici 

(kaarsje…); 

- veel steun van clubgenoten (tandemgevoel…); 

- veel witte verf in de aanbieding om alle 

zwarte paaltjes wit te kleuren (witwassen 

helpt niet…); 

- veel nieuwe fietsuitvindingen zoals daar zijn: 

adequate verlichting voor en achter, nuttige 

en niet-modieuze bagagedragers, veilige 

kinderzitjes; 

- veel inspiratie voor reacties naar ons blad;  

- veel reacties vanuit andere woonplaatsen dan 

Schagen (stilte-gebieden?..); 

- veel geluk als fietser op kruisingen met auto’s 

en  veel gezond verstand bij automobilisten  

op kruisingen; 

- veel wijsheid (= let op de fiets in de verkie-

zingsprogramma’s) op 8 maart (gemeente-

raadsverkiezingen); 

- en dus: een college dat de fiets prominent op 

de politieke kaart van Schagen zet. 

- kortom: alle goeds. 

een aanrijding, vooral door niet verlenen van voorrang. 

De gemeente Schagen zal zonder gewijzigd beleid het 

verminderen van het aantal verkeersslachtoffers niet 

halen. In tegendeel, er is een stijgende lijn in de trend: 

 
Er zijn nog steeds teveel mensen die denken aan ‘auto 

pesten’ als het gaat om terugdringen van de concurren-

tiepositie van de auto t.o.v. langzaam verkeer. De Markt 

en de omliggende winkelstraten is een verblijfsgebied 

waar auto’s uit geweerd dienen te worden. Vrees voor 

omzetdaling is uit vele voorbeelden in de lande ten 

onrechte gebleken. De uitbreiding van de parkeer-

gelegenheid bij NS en vooral de grote parkeerplaats aan 

de Hofstraat maken parkeren vlak bij het centrum 

uitstekend mogelijk. Wij gaan er van uit, dat het College 

de plannen doorzet en tijdens de gemeenteraads-

vergadering van februari geen slappe knieën krijgt, want 

daar kun je slecht mee fietsen. 

Spreekwoorden op de fiets 
Hoge fietsen vangen veel wind. 

Domheid achter het autostuur brengt ten val. 

De fietser valt niet ver van het wiel. 

Rijwiel in het land, dokter aan de kant. 

Iemand een wiel voor de ogen draaien. 

Iemand een mes op de band zetten. 

Hij is met het verkeerde been op de fiets gestapt. 

Men moet fietsen met de trappers die men heeft. 

Als blik(ken) kon(den) doden. 
Recept 
Artsen schrijven tegenwoordig het gebruik van staal 

niet meer voor in de vorm van pillen maar in de vorm van 

een fiets. 

Collectieve zorgverzekering 
De Fietsersbond afd. NHN heeft met een van de grote 

verzekeraars (FIETZIS) een collectieve zorgverzeke-

ring afgesloten. In het aanvullende pakket o.a.: 

- gratis tweejaarlijkse controle; 
- maatregelen, die vooral ’s winters veel ‘verlichting’ 

geven; 

- zonder recept gratis wonderolie, waardoor alles soepel 
draait; 

- vergoeding van de kosten van het lidmaatschap van de 

Fietsersbond. 

Voor deze verzekering dient men lid te zijn van de 

Fietsersbond. Opgave: zie voorzijde). 


