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Notulen van de afdelingsvergadering op 20-10-2008 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Hans Boot, Willem Kroon, Charles v.d. Mark en Jan v. Rees 
Locatie: Ch. v.d. Mark 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering. 
 

2. Notulen 
Akkoord. 
 

3. Inventarisatie scholierenfietsroutes 
-   Gemeente Zijpe: Voor ’t Zand wordt verkeersvisie ontwikkeld (hele dorp 30 

km). Onze opmerkingen worden daarin meegenomen. Overige drie punten 
horen bij Hoogheemraadschap. 

 Charles stuurt zo nodig een reactie. 
-  Hoogheemraadschap: in de kuil aan het einde van fietspad Schagerweg wordt 

een paal geplaatst; straatwerk Keinsmerweg inmiddels hgersteld; ontbreken 
verlichting in buitengebied is conform beleid; Storkedijk wordt niet veranderd 
(charme buitengebied); Walingsweg doorgegeven aan Anna Paulowna. 

 Charles stuurt zo nodig een reactie. 
- Gemeente Niedorp: Kruispunt Tin/Lutjewallerweg hoort bij 

Hoogheemraadschap; Heerenweg B’horn en kruising met Leekerweg is 
onlangs in overleg met bewoners aangepakt; op kruispunt Weereweg/ 
Mientweg worden fietssuggestiestroken aangebracht als provincie mee 
financiert; Kruising Bosstraat/Zandwilg ligt binnen bebouwde kom, dus rechts 
voorrang; het eerste deel van de Bosstraat is in overleg met de school enkele 
jaren gelden aangepakt, andere deel is ingepland; aanpakken Oosterweg 
binnen bebouwde kom Niedorp staat gepland; Fietspad Hartweg hoort bij 
Hoogheemraadschap; Rotondes Zijdwind zijn aangelegd conform CROW; 
verlichting Rijdersstraat ligt dicht bij rijbaan en is dus licht genoeg. 

 Willem stuurt zo nodig een reactie. 
- Provincie Noord-Holland: geen reactie 
- Gemeente Harenkarspel: bericht van ontvangst 
- Gemeente Anna Paulowna: heeft Hans meegenomen. 
 Hans stuurt zo nodig een reactie. 
- Gemeente Schagen: NB27 is besproken in de commissie. Tijdens het overleg 

met de wethouder bleek de brief niet voorgelegd te zijn (was even zoek). 
Notulen gesprek afwachten (dit gegeven was ten tijde van deze vergadering 
nog niet bekend). 

 
4. Gesprekspunten wethouder Bouwes 

- Niet opgeloste knelpunten uit vorig overleg (Sportlaan, fietstunnel onder N241, 
scholierenfietsroute, weesfietsens tation, Parallelweg) 
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- Reconstructie Waldervaart (Kievitstraat) en fietstunnel; 
- Centrumplan Oost (dwarsparkeren en gecombineerd voetgangers-/fietspad aan 

noordzijde Langestraat); 
- Plateau Loet; 
- Nesserlaan; 
- Brommers op Menisweg (eventueel aanvullend punt); 
 

5. Afdeling NHN 
De afdeling richt zich op Schagen. Op het gebied daarbuiten wordt ad hoc 
gereageerd. Post wordt altijd beantwoord. 
Via telefoonrondes wordt getracht meer leden bij de afdeling te betrekken. 
Charles stuurt naar iedereen enkele telefoonnummers. 
Met ingang van 1 januari 2009 stopt Charles als secretaris/penningmeester. Hij 
blijft actief lid en zal de redactie van Nieuwe Banden en de website voortzetten.  
 

6.  Rondvraag 
Geen vragen. 

 
Schagen, 23-10-2008 
 
Charles van der Mark 


