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Afd. Noordkop 

Notulen afdelingsvergadering d.d. 15-10-2014 
 
Aanwezig: Hans Boot, Bert Nieboer, Charles v.d. Mark, Willem Kroon, Lammert de Vries 
en voor de eerste keer aanwezig Ko Kamps uit Hippolytushoef als afgevaardigde van de 
fietsersbond in de Gemeente Hollands Kroon. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter heet ons van harte welkom, in het bijzonder Ko Kamps uit 
Hyppolytushoef. We vertellen zelf, hoe we ooit bij de fietsersbond terecht zijn 
gekomen. 
Volgende (laatste) vergadering: woensdag 3 december. 

 

3. Notulen 3-09-2014 
Zonder wijzigingen akkoord 

 

4. Agenda 
Agendapunt wordt naar achteren verplaatst. 

 

5. Programma 2014 
Bert en Charles doen kort verslag van de laatste activiteiten. 
De verkeersavond wordt i.v.m. drukke werkzaamheden naar volgend jaar verschoven. 

 

6. Ledenraad fietsersbond 2014 vervolg brainstorm 8-80 jaar 
We bepleiten meer aandacht voor inrichting conform “shared space”. 
Gedragbeïnvloeding en meer aandacht voor educatie (opfrissen en bijhouden 
verkeersregels) zou een landelijk item moeten worden. 
 

 7. Overleg wegbeheerders 
7.1. Schagen 

Tijdens onze laatste locatiebezoek werden diverse “meld en herstel kwesties” 
langs gelopen. Aandachtspunten waren o.a. de situaties bij de Juliana- en 
Aloysiusschool. 

7.2. Gemeente Hollands Kroon 
Rotonde Gesterweg bij Den Oever. Kijken wat er fout zit, duidelijk beschrijven 
en dan eventueel in verkeersoverleg agenderen. 
Wil je weten wie de wegbeheerders dan is www.wegbeheerders.nl een goede 
plek op internet. Verder moet de situatie aan de Havenweg in Den Oever 
bekeken worden. Problemen zijn bij Jeffrey Koops bekend. En verder spelen er 
3 partijen een rol bij Mieke's restaurant. 

7.3. Provincie 
Omleidingen fietsroutes N241 en N248 akkoord. De omleiding bij de Korte 
Ruigeweg duurt ongeveer anderhalf jaar. 

7.4. Den Helder 
Ons standpunt t.a.v. De Brakkeveldweg (fietsers in 2 richtingen) is 
doorgegeven. 

 



 

8. Rondvraag  
Bert stelt voor om de fietsroutes bij de Nes onder de loep te nemen. 
Verder vermeldt Willem dat bij het station fietsen in brand zijn gestoken. Charles heeft 
de kwestie van het niet structureel aanpakken van weesfietsen opnieuw aangekaart.    
Op vrijdag 7 november is de oversteek met middengeleider bij het Gezondheidscentrum 
door ons, samen met de wethouder en ambtenaren geopend. 
 
De voorzitter sluit rond 21.45 uur de vergadering. 
 
Volgende vergadering woensdag 3 december. 
 
Schagen, 18-10-2014 
De notulist : Lammert de Vries 
 
De afsprakenlijst is leeg 
 
 


