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Afd. Noordkop 

Notulen afdelingsvergadering 18-02-2015 
Locatie: Noord 101 te Schagen 
Tijd:  19:30 – 21:30 uur 
Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Bert Nieboer, Lammert de Vries 
Afgemeld: Peter Bakker, Sjana Dorsman, Elly Glas, Jan Mooij, Stefan van Oudijk en 

Elly Schaap 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Notulen van 14-01-2015 
 

3. Vaststellen agenda 
Bert: bij 5.2. toevoegen ’t Hoefje 
Co: bij rondvraag toeristische route Afskuitdijk 

 

4. Bestuurszaken 
4.1. Financieel verslag 2014 en begroting 2015 

Hans heeft de stukken goedgekeurd en naar Utrecht verzonden. 
4.2. (Onder-)afdeling Den helder  

- Ons gesprek van 27-01 met gemeenteambtenaren is prima verlopen.  
- Bezig met draagvlak creëren voor de natuurroute. Presentatie aan gemeente, 

en belangstellenden. 
- Van gemeente gehoord dat er geen plannen zijn voor veranderen of aanleggen 

van fietspaden in de duinen (was gerucht). 
- Het gesprek met de wethouder is er nog niet geweest. Co vraagt of Den 

Helder een eigen afdeling wordt. Charles antwoordt hierop, dat het eerst een 
onderafdeling is en daarna zelfstandig. 

- zie ook 6.4. 
4.3. Programma 2015 

- Scootmobieldag 
Het overleg met de ouderenbonden is opnieuw uitgesteld. 

4.4. Ledenadministratie 
Vanwege bezuinigingen op het hoofdbureau moet voortaan € 80,00 per jaar 
betaald worden voor de online ledenadministratie. Charles heeft de 
ledenadministratie nu via Microsoft Access zelf opgezet, wat ons dus die kosten 
bespaart. We kunnen wel nog 1 of 2 keer per jaar gratis mutaties opvragen bij 
het landelijk bureau. 
Complimenten van Hans voor Charles wegens opzetten eigen ledenadministratie. 
Verder merkt Charles op dat verkeersdeskundige Hans Zeegers is ontslagen bij 
de Fietsersbond vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. 

4.5. Afdeling Noordkop nu te vinden op de landelijke website 
 

 

Volgende afdelingsvergadering is op 8 
april op Noord 101. Vanwege de 

beschikbare ruimte (max. 8 personen) 
dient eenieder zich vóór 31 maart aan te 

melden bij de secretaris. 
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5. Overleg met de wegbeheerders 
5.1. Schagen 

- Julianalaan 
Julianalaan-Marijkestraat wordt aangepast. Onoplettendheid op dit punt is 
door de gemeente toegegeven. Halteren op fietsstrook door Buurtbus is niet 
toegestaan. Knelpunt-Lauriestraat-Julianalaan. Discussie hierover tussen 
Charles en Bert betreffend de middengeleider. Indien geen middengeleider, 
dan een ander voorstel. De huidige druppel Julianalaan verplaatsen. Heeft 
bestektekening ter inzage gelegen? Verkeersveiligheid kan in het gedrang 
komen. Staan er maten op de bestektekening? Is er een verkeersbesluit 
genomen?  
Aansluiting Zuiderweg: 
Fietspad vloeiend naar 1.55 M. Fietsers gaan richting voetpad. Bert geeft aan 
dat het fietspad mee gaat buigen. Noordkant 4.50 m. kan ook smaller. 
Breedte voor de bus 3 meter. Fietsstroken naar 1.70 m.  

- Uitbreiding Makado. Doorsteek bij A.H. wordt i.p.v. fietspad nu voetpad. 
Fietsers moeten omrijden en zullen dat naar verwachting niet doen. De rest 
voetgangersgebied. Nieuwstraat beide kanten fietsstrook met haaks parkeren 
is tegen de richtlijnen. Ons voorstel voor een fietsstraat is afgewezen. 
Verkeerstechnische uitvoering komt later. 

- Bezwaar tegen halteren buurtbus op fietsstrook Frans Halsstraat. Gevraagd 
naar verkeersbesluit voor deze en de haltes bij Christoffelhof. Haleten komt in 
verkeerscommissie. Op verkeersbesluiten nog geen antwoord ontvangen. 

- Evaluatie verkeerscirculatieplan 
Charles is afgevaardigde. Bert vraagt waarom de werkgroep geen afspiegeling 
van de gemeenschap is. Onze voorstellen: Spoorbaan continueren 1 richting.     
Spoorwegovergang Hoep: voor niet openen is een meerderheid. Afwijkende 
dingen gezien v.c. plan voor de vergadering van 23 februari a.s. 

- Ontbrekende Schakel. 
Bert en Charles gaan stukken bestuderen.  

- Kaart maken van doorgaande fietsrouten van buiten Schagen naar centrum en 
andere “fietsbestemmingen”. Dat komt dan in het GVVP en kunnen er ook 
geoormerkte gelden komen. Dit wordt een vast agendapunt voor de komende 
2 vergaderingen. Hiervoor kunnen we het fiets- en voetpadenplan en de 
Fietsbalans gebruiken. Zie later OD. 

5.2. Hollands Kroon 
- Verkeersoverleg: verslag 17-12-2014 
- Mededeling van Co. Nu fietspad vanaf Oom Keesweg. Over de bermen horen 

we niets. Charles deelt mee, dat het bermenbeleid op de agenda staat van het  
komende verkeersoverleg. 

- 't Hoefje. Hans stelt voor- gezien de tijd - dit de volgende vergadering te 
behandelen. 

5.3. Provincie 
- BLVC-overleg N241: notulen 27-01-2015 en presentatie 
- Op 6 februari was de feestelijke aftrap van de start herinrichting N241 
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- Definitief ontwerp en scholenvoorlichting “Veilig fietsen bij 
wegwerkzaamheden”. 

5.4. Den Helder 
- Rotonde bij A.H. We ontvangen nog het schriftelijk antwoord op onze 

bezwaren. Fietspad te smal, wordt veranderd. Fietsstraat bij tunnel is een 
betere oplossing. Dit ligt buiten het plangebied, maar als de weg onder de 
tunnel aan renovatie toe is, komt de fietsstraat in beeld. Ons voorstel tegen de 
afbuigende voorrang werd niet overgenomen. We wachten het schriftelijke 
antwoord af. 

- Bedrijventerrein Kooyhaven. Stefan's inzet op dit punt wordt alom 
gewaardeerd. Verder is onze gewenste aanpassing op de tekening 
doorgevoerd. 

 

6. Rondvraag en sluiting 
Co vindt het zondegeld, dat er een toeristische fietsroute aan de waddenkant 
van de Afsluitdijk komt. Friesland scoort beter op binnenhalen subsidiegelden, 
dan Noord-Holland. Zie Den Oever. 

 
Notulist, Lammert de Vries 
Schagen, 23-02-2015 
 
 

Afkortingen 
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan 
BLVC-overleg Overleg bij infrastructurele werken t.b.v. Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, 

Communicatie 
Rocov-NH Regionaal Overlegorgaan Consumenten Openbaar Vervoer NH 
VOP Voetgangersoversteekplaats 
  
Afsprakenlijst 
Vergadering 3-12-2014 Wie Af 
6.1.3. Onjuiste hellinghoek doorgeven aan GPS Bert  

Vergadering 14-01-2015 
4.4. Gezamenlijk vergaderschema maken Charles 

Stefan 
 

 
6.1. Buiten de locatiebezoeken twee keer per jaar overleg met wethouder 

Sigge van der Veek en de verkeersambtenaren regelen. 
 
Charles 

 
 

Vergadering 18-02-2015 
5.1. Julianalaan: reactie sturen op brief van de gemeente Charles  

 Ontbrekende Schakel: stukken bestuderen – informatieavond bezoeken 
– zienswijze opstellen 

Bert en 
Charles 

 
 

 GVVP: fietsroutes agenderen voor vergaderingen van 8-04 en 20-05 
Tekening met routes opsturen naar Menno Boermans 

 
Charles 

 
 

5.2. ’t Hoefje: agenderen voor vergadering van 8-04 Charles  
 
  


