
 
 
 

 

 
De speerpunten voor de afdeling zijn de komende vier jaar: 
 

• Fietsvriendelijke routes (fietsers voor-
rang) in Schagen naar:  
- Scholen, 
- Winkelcentra, 
- Sporthallen en zwembad, 
- Bibliotheek, 
- Station, 
- Buitengebied. 

 

• Heel Schagen ingericht als veilig 30 km-
gebied. 

 

• Bewaakte fietsenstalling mét OV-fiets. 
 

Op onze website (zie boven) kunt u uw stem uitbrengen op dit 
programma. Bij voorbaat dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 

van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 

www.fietsersbond.nl/schagen 

 

Nieuwe Banden 
Nieuwsbrief nummer 13 – 2006 

Redactie: Charles van der Mark en Rob Pippel 

noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 

Met de fiets bereik je iets 

Doe iets … stem FIETS! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik steun het actieprogramma ‘Met de fiets bereik je iets’. Ik roep het nieuwe College en Raad op: 

‘Doe iets, kies voor de fiets!’ Stuur  “Nieuwe Banden” naar mijn e-mailadres. De afdeling stuurt de 

nieuwsbrief niet via de post. 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

 

E-mail:  

VVD: vrijbrief voor college 
Recent vertrok wethouder Jong, omdat de VVD 

het niet eens was met de infrastructurele maat-

regelen op de Markt. In het verkiezings-

programma van de partij lezen we: “De VVD is 

van mening dat het aanstaande college bij 

voorrang moet gaan werken aan een veiliger 

verkeersafhandeling in het centrum en daarbij 

alle bijkomende infrastructurele maatregelen 

moet treffen.” 

Tip voor het college: Maak de Nieuwe Laagzijde 

autovrij. Veel veiliger. Kost de wethouder wel 

weer zijn kop vrezen wij.  

Menisweg 
Er is veel te doen over de fietsroute over de 

Menisweg naar het zwembad. Die zou gevaarlijk 

zijn vanwege de voorrang voor de fietsers. De 

Fietsersbond heeft geconstateerd, dat de 

kruisende wegen niet volgens Duurzaam Veilig als 

30 km-weg zijn ingericht. De gemeente Schagen 

dient dit in het belang van alle weggebruikers 

met voorrang aan tepakken.  

Fietsvriendelijke routes 
Routes zoals de Menisweg moeten er meer 

komen. De concurrentiepositie van fietsers moet 

ten opzichte van auto’s verbeterd worden. Niet 

omrijden naar winkelgebieden, voorrang voor 

scholieren naar de GSG, comfortabel met de 

fiets naar het station enz. 

Schagen 30 km 
De inrichting van de 30 km-gebieden in Schagen 

is hopeloos. Daar horen geen voorrangsborden te 

staan. Verkeer van rechts heeft voorrang. De 

automobilist moet niet aan het twijfelen 

gebracht worden. Aan de inrichting moet klip en 

klaar duidelijk zijn op welk soort weg hij zich 

bevindt. Een kostbare zaak, maar wel in het 

belang van alle weggebruikers. Zodra er een weg 

wordt gerenoveerd, dient deze als 30 km-weg 

ingericht te worden. Bijkomend voordeel: minder 

haaientanden en weg met het verkeersborden-

oerwoud. 

Afdelingsvergadering 
Datum: maandag 13-03-2006 om 19.30 uur 

Locatie: Hans Boot – Noord 101 (213236) 

Agendapunten o.a.: 

• Financiën 

• Werkplan 2007 

• Actie ‘Doe iets stem fiets’ 

• Wat verder ter tafel komt 

• Rondvraag en sluiting 

 

 
Tientallen borden minder 

 

Bewaakte fietsenstalling bij NS 
De Fietsersbond pleit voor een gratis bewaakte 

fietsenstalling bij het station. Dat is met 

eenvoudige middelen te realiseren. Twee 

uitkeringsgerechtigden kunnen er een leuke baan 

aan overhouden. Combineer de stalling met een 

werkplaats voor kleine reparaties aan de fiets. 

Ook een verhuurpunt voor OV-fietsen kan een 

waardevolle aanvulling zijn voor het tourisme in en 

rond Schagen. 

Voetgangersgebied 
Een autoluw en waar mogelijk autovrij winkelgebied 

verhoogt de leefbaarheid van de stad. Parkeer-

plaatsen zijn er voldoende op een steenworp 

afstand van het centrum. 

Verkeersinfarct 
De knelpunten in Schagen zijn alom bekend. Er is 

veel te veel onnodig autoverkeer in het centrum. 

Dat moet terug gedrongen. 

Steunbetuiging 
De Fietsersbond gaat al deze punten bepleiten. 

Steun ons en vul onderstaand strookje in of surf 

naar onze website en breng uw stem uit op ons! 

 



 
 
 


