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Afd. Noordkop 

Notulen afdelingsvergadering 14 mei 2014 
Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Bert Nieboer, Rinus Raatsie en Willem 
Kroon. 
 

1. Opening en mededelingen 
Hans opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Notulen van 02-04-2014 
Zonder wijzigingen goedgekeurd. 
N.a.v. de landelijke fietswrakkenactie van 21 maart 2014. Hoe zit het met het vervolg 
naar de toekomst en wie doet wat?  Hiervoor is er een structurele actie nodig met 
goede afspraken. 
 

3. Vaststellen agenda 
Geen wijzigingen. 
 

4. Programma 2014 
4.1. Verkeersmiddag woensdag 23-04 in de Groene Schakel ging niet door vanwege te 
weinig aanmeldingen (8 stuks). 
4.2. Verkeersavond 19-05 in Warmenhuizen (Bert). Er zijn nieuwe locale foto’s gebruikt 
voor de vragen. Meer nadruk op verkeersveiligheid binnen en buiten de kom.  
4.3. Scootmobielcursus 15-07-2014 (Bert en Charles). Het gat in de begroting wordt 
opgelost.  Kunnen we Halfords ook benaderen voor sponsor middelen (actie). Er zijn op 
afroep 2 mensen beschikbaar via het GPS voor het maken van foto’s. 
4.4. Verkeersavond ouders fietsende kinderen (Bert en Hans). Het gaat ons nu meer om 
de omgeving van Schagen. Bert en Hans bereiden dit voor. Bert gaat de behoefte peilen. 
Hans maakt de brief die uitgaat naar scholen en buurthuizen en lokale werk groepen.   
4.5. E-bikedag najaar: agenda 25-06 Wordt besproken in de volgende vergadering 25-
06-2014. 
4.6. Fietsfestival ’t Zand 30-08 (gewijzigde datum). Wordt besproken in de volgende 
vergadering 25-06-2014. 
4.7. Fiets verlichtingsactie najaar. Wordt besproken in de volgende vergadering 25-06-
2014. 
 

5. Fietsersbond Ledenraad 2014 
Er is geen tijd voor een vervolg brainstorm thema `8-80`. 
Op donderdag 22-05-2014 gaat Bert naar het landelijke overleg in Utrecht hierover. 
 
6. Overleg met de wegbeheerders 
6.1. Schagen 
Ingesproken tekst op verkeerscirculatieplan in de cie. Ruimte op 7-04 is via OD 
beschikbaar  



 

GVVP: voortgang Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (OD). Het Beleidsplan GVVP 
loopt over de komende 10 jaar. Het uitvoeringsplan loopt. 
Fietsstraat Nes-Slenk-Vliedlaan-Schaar-Beethovenlaan. Deze route wordt een 
fietsstraat waarbij de fiets in de voorrang zit. Dit geld ook voor de kruising met de 
Vlietlaan. Wij zijn verguld met dit goede plan. 
Fietsstraat Menisweg (OD). Het is goed dat deze route een fietsstraat wordt en zo 
mogelijk in de voorrang. 
Fietspad Aloysiusschool (OD). Rinus geeft aan dat de gekozen kleuren niet passen bij 
het gebruik van de locatie. De ophaal- en wegbrengzone van het schoolplein zou 
afgesloten moeten zijn met hekken. Het gaat hier om gronden van de gemeente. Het 
fietspad wordt regelmatig geblokkeerd door ouders en stilstaande fietsers. Charles gaat 
dit oppakken in een mail richting M. Boermans. 
Thema-avond verkeer 6 mei gemeentehuis Tuitjenhorn. De verkeersborden die zijn 
geplaatst worden onder een vergrootglas gelegd inzake nut en noodzaak en 
ontbrekende borden. Er is nu stap 1 het inventariseren dit wordt door een extern 
bureau uitgevoerd. Na deze stap komt  stap 2 de gemeente zelf in actie voor uitvoering 
van de voorstellen.  
Parallelweg Westerweg en langs N248. Het gaat om het wegvak tussen de brug over 
het Noord-Hollands kanaal en tot en met de rotonde bij de trapbrug en dan richting de 
N 245 t.h.v. de Groeneweg. De tekeningen van de provincie NH zijn bij de Fietsersbond 
neer gelegd voor een reactie. In de tekeningen zijn er een aantal chicanes opgenomen. 
Wij zien meer resultaat in goede verkeersplateaus die uit zijn gevoerd conform de CROW 
normen. Ook de kruising t.h.v. de Sportlaan en de huidige verkeerslichten. Wij zien hier 
bijvoorkeur een rotonde. Dan ontstaat ook hier een duurzaam veilige oplossing. 
Mededeling. De gemeente Schagen meldde dat het Fietsberaad interesse heeft in de 
oplossing die Schagen heeft voor het gebied Franshalsstraat, Cristoffelhof, 
Beethovenstraat en thorbekestraat. Op de infoavond van 12 mei 2014 is er veel 
gesproken over de verkeerszaken in Schagen etc. Wij zien voor de Thorbeckestraat in 
combinatie met de Oosterstraat een 1 richtingsweg. De nu te lange voertuigen in deze 
straat valt en staat met een goede handhaving door gemeente en politie. 
 

6.2. Hollands Kroon 
Verslag 15-04 (OD) Geen ontwikkelingen te melden 
Brede school Winkel (OD) Geen ontwikkelingen te melden 
 

6.4. Provincie 
Zienswijzenrapport N241. We hebben nog geen antwoord op onze zienswijze gehad. 
We zijn benieuwd naar de gekozen oplossing door de provincie.  
BLVC-overleg N241 (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie): 
toekomstige omleidingroutes voor fietsers (OD). Dit is een goed overleg geweest. 
Schouw bewegwijzering en bebording N242-Verlaat (OD). I.p.v. het bord fietsstraat 
(geen wettelijke basis) is er gekozen voor een verbodsbord voor motorvoertuigen.  
 

7. Rondvraag en sluiting 



 

Het fietspad langs de AH is recentelijk door de gemeente opengelegd i.v.m. de 
ondergrondse verzakkingen. We hopen dat het lek dicht is.  
In dit fietspad komt 1 paal terug om illegaal sluipverkeer te voorkomen.  Geconstateerd 
is dat bijvoorbeeld de geldwagen misbruik maakte van het fietspad.  
De verkeerslichten  in de N245/Havenstraat zijn de lage lichten t.b.v. fietsers handig. De 
zichtbaarheid van de hoge lichten in combinatie met zonlicht is niet goed. Wij zien deze 
lage  lichten graag terug. 
De locatie van de brievenbussen voorstellen liggen bij de heer A. Munnik. 
De wateroverlast op het fietspad bij Magnushof is nog niet opgelost.  
De wateroverlast voor en op het fietspad bij De Boog/de Kaagweg is nog niet opgelost. 
 
Rond 21:30 sluit Hans de vergadering. 
De volgende vergaderdata zijn gepland op 25-06 / 03-09 / 08-10 / 19-11 
 
Afsprakenlijst 
Wat ligt er nog Wanneer Wie Af 
Afdeling vindbaar laten maken op landelijke website. 
Het gaat om een technisch probleem bij de landelijke 
bond. 

z.s.m. Webteam loopt 

Organiseren Scootmobielcursus i.s.m. gehandicapten-
platform, SBOS en Wonen plus Welzijn. 

15-07 Charles 
en Bert 

loopt 

Verkeersavond ouders met fietsende kinderen 
voorbereiden en uitvoeren 

Voorjaar Bert en 
Hans 

loopt 

E-bikedag najaar regio Schagen - agenda 14-05 Najaar Charles loopt 
Fietsverlichtingsactie - agenda 03-09 Najaar Bert en 

Hans 
loopt 

Brief aan gemeente Schagen betreffende plaatsing 
brievenbussen 

 Gem. loopt 

Bericht aan Kaderondersteuning over zorgen betreffende 
slechte staat van fietspaden langs rijkswegen 

 Kader Afgeh. 

Deze vergadering    
4.3 Halfords als sponsor voor scootmobiels benaderen  z.s.m. Secr.  
6.1 Fietspad Aloysiusschool kleuren en gebruik fietspad 
afstemmen met gemeente 

z.s.m. Secr.  

 


