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Notulen van de afdelingsvergadering op 14-09-2011 
 
Aanwezig: Ian Bennett, Hans Boot, Charles v.d. Mark, Bert Nieboer, en Lammert 

de Vries. 
Verhinderd: Ingrid Buis, Willem Kroon en Otto Rincker 
Lokatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering en heet Ian Bennett, nieuw lid, van harte welkom.  
 

2. Notulen 22-06-2011 
Zonder wijzigingen akkoord. 
 

3. Fiets- en voetpadenplan 
Bert en Charles hebben de actiepunten uit dit rapport bekeken, becommentari-
eerd en beschreven (met dank aan Bert). Tijdens de vergadering zijn de punten 
A en B besproken en geprioriteerd (zie bijlage). Voorafgaande aan het gesprek 
met wethouder Bouwes zullen Hans en Charles de C-punten bespreken. Daarna 
wordt het geagendeerd voor het overleg met de wethouder. N.a.v. de brief van 
Willem Kroon hierover: punten die met dit plan matchen zijn overgenomen. 
Punten die buiten dit bestek vallen zijn niet besproken.  

   
4. Inventarisatie obstakels op fiets- en voetpaden 

N.a.v. rapport 19a van Fietsberaad over eenzijdige ongevallen op fiets- en 
voetpaden hebben Bert en Charles een inventarisatie gemaakt van dergelijke 
obstakels in Schagen. We ondersteunen de visie van Fietsberaad en de 
voorgestelde maatregelen en zullen deze voorleggen aan wethouder Bouwes. 
Hoofdpunten: 
-  Paaltjes alleen toepassen waar ze strikt noodzakelijk zijn. Aan de hand van 

enkele voorbeelden met foto’s zullen we laten zien, dat er in Schagen veel 
opgeruimd kan worden. Charles maakt vóór het overleg met Bouwes een 
rapport hierover. 

-  Waar strikt noodzakelijk moeten de paaltjes voldoen aan de 
ontwerpaanbevelingen uit het rapport van Fietsberaad. 

- In Schagen bestaat er een ratjetoe aan paaltjes. Waar strikt noodzakelijk 
uniforme toepassing. 

 

5. Verkeerscommissie 
Er is nog steeds geen antwoord op onze vraag over de procedure betreffende de 
besluitvorming van de verkeerscommissie. Charles vraagt een gesprek hierover 
aan met de wethouder. Bert neemt ook deel aan het gesprek. 
 

6. Proef Hofstraat 
Wij vinden de proef met de chicanes om diverse redenen niet geslaagd. Charles 
schrijft een brief met als voorstel om aan de noordzijde het parkeerverbod op te 
heffen en langsparkeervakken aan te leggen. 
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bij  Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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7. Ansjoviskade  
In plaats van de toegezegde alternatieve fietsroute tijdens de 
bouwwerkzaamheden zijn er borden “Betreden op eigen risico” geplaatst. 
Hiertegen hebben wij bij de gemeente geprotesteerd, omdat er voor fietsers 
geen alternatief is voor deze zeer slecht onderhouden weg. Op onze brief is nog 
geen antwoord van de gemeente gekomen. Charles belt hierover. 

 

8. Gesprek met wethouder Bouwes 
- Onze prioriteiten betreffende actiepuntenlijst Fiets- en voetpadenplan 

- Rapport 19a van Fietsberaad en ons voorstel hierover 

- Onze (gewenste) betrokkenheid bij de renovatie van het Makado 

- Trambaan-Oost (mengen van voetgangers en fietsers) 

  
9. Fietsverbinding Alkmaar-Schagen 

Charles stuurt een korte reactie naar Bert Klijn en Jan Pielkenrood. 
 

10. Martien Roelofs gestopt 
Martien is gestopt met zijn werkzaamheden voor de Fietsersbond en dus ook 
voor de Provincie. Kaderondersteuning zoekt een opvolger. 

 

11. Fietsverlichtingsactie 
Vanwege onze kleine bezetting doen we hier dit jaar niet aan mee. 

 

12. Bewegwijzering fietsroute naar veerboot Texel  
N.a.v. het antwoord van de gemeente Den Helder op onze brief hierover 
informeert Hans bij de ANWB over fietsroutebordjes en geeft dit door aan 
Charles. Deze stuurt hierover een brief aan David Cools van Zeestad 
(herinrichting stationsgebied Den Helder). 
 

13. Rondvraag en sluiting 
N.a.v. een vraag van Ian over de definitieve afwikkeling van het fietsverkeer bij 
de Stolpen zal Charles hierover nogmaals navraag doen bij Rijkswaterstaat. 
Tot ons grote genoegen wil Ian zich actief inzetten voor de afdeling. 
 

Schagen, 14-09-2010 
Charles van der Mark, secretaris 
 

Actiepuntenlijst 

Actie 22-06-2011 Door Afgeh. 

5. Fiets- en voetpadenplan opvragen Charles  
6. Rapport 19a Fietsberaad bestellen en verspreiden Charles  
6. Obstakels fiets- en voetpaden in Schagen inventariseren Bert en 

Charles 
 

14. Ansjoviskade controleren/doorgeven Lammert  
Actie 14-09-2011   
3. Vooroverleg gesprek met Bouwes op 10-10 over 
actiepunten C van Fiets- en voetpadenplan 

Hans en 
Charles 

 

4. Rapport over obstakels in Schagen opstellen Charles  
5. Verkeerscommissie: gesprek met Bouwes aanvragen Charles  
6. Brief over proef Hofstraat schrijven Charles  
7. Reactie van gemeente Niedorp vragen op onze brief Charles  
9. Brief sturen over fietsverbinding naar Alkmaar Charles  
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12. Informeren naar routebord bij ANWB en doorgeven aan 
Charles 

Hans  

12. Brief over bewegwijzering sturen naar Zeestad Charles  
13. Informeren naar inrichting fietsroute Stolpen Charles  
 


