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Afd. Noordkop 

Notulen afdelings(jaar)vergadering 14-01-2015 
 

1. Opening en mededelingen 
Aanwezig: Peter Bakker (DH), Hans Boot (SC), Eric Boschloo (DH), Ko Kamst (HK), G. 
Manshanden (DH), Charles van der Mark (SC), Jan Mooij (DH), Bert Nieboer (SC), 
Stefan Oudorp (DH), Michael Schilder, Friso Teerink (SC), Lammert de Vries (SC),  
Verhinderd: Ingrid Buis (SC), Giedo de Groot (DH), Willem Kroon (SC), Gijs van der 
Poel (DH), Karin Reinbergen (DH), Jan Verduin (DH), Leo de Winter (DH) 
De voorzitter refereert aan het 40 jarig bestaan van de Landelijke Fietsersbond, dat 
dit jaar gevierd wordt. Het voornaamste doel was het terugdringen van het aantal 
doden onder de fietsers. Lag dat in de beginjaren op 500, nu is het teruggedrongen 
naar 200 doden per jaar.  Uiteraard nog steeds te veel. Na de koffie met een gebakje, 
neemt de voorzitter met voortvarende hand de notulen van de vorige vergadering 
door. 
 

2. Notulen van 3-12-2014 
Ongewijzigd goedgekeurd. 
 

3. Vaststellen agenda 
Er zijn geen extra punten. 

 

4. Bestuurszaken 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 
4.1. Verkiezing bestuur 2015 

Voorzitter:   Hans Boot 
Secretaris:   Charles van der Mark 
Penningmeester:  Charles van der Mark 

4.2. Financieel verslag 2014 en begroting 2015 
De Fietsersbond werkt op declaratiebasis. Op de dag van de vergadering kwam 
het financieel overzicht van het landelijk  bureau binnen. Het batig saldo 
bedraagt € 799,35. Er is nog geen financieel overzicht 2014 en begroting 2015. 
Procedure: voorzitter Hans Boot verifieert de stukken en stuurt die – indien 
goedgekeurd - vervolgens door naar het landelijk bureau. Daarna worden deze 
op OneDrive gepubliceerd. Op de agenda van 18 februari. 

4.3. Jaarverslag 2014 
Korte toelichting van de voornaamste punten. 

4.4. Oprichting onderafdeling Den helder 
Toelichting door initiatiefnemer Stefan Oudijk uit Den Helder. Hij wil niet aan de 
zijkant staan, maar daadwerkelijk meedoen. Eerst is Den Helder onderafdeling 
en dan na bijv. 1 jaar zelfstandig. Er wordt een groepje actieven benaderd. DH 
zou bijv. gelijk met afd. Noordkop kunnen vergaderen volgens het jaarschema. 
Eventueel 2 x per jaar samen en dan in Den Helder. 

Volgende vergadering is op 18-02-
2015 op Noord 101 te Schagen. 

Aanvang: 19:30 uur. 



Versiedatum: vrijdag 16 januari 2015      blz. 2 van 3 
Vergaderdata 2015: 18-02 / 08-04 / 20-05 / 01-07 / 02-09 / 14-10 / 02-12  

Ook Texel is een onderafdeling, maar deze groep communiceert niet met 
afdeling Noordkop. 

4.5. Overige taken 
Beheer Meldpunt Fietsersbond: vacature 
Beheer website afdeling: vacature 
Vertegenwoordiging in Rocov-NH: Charles van der Mark 

4.6. Ledenvergadering Utrecht 
Op 23 januari is de ledenvergadering in Utrecht. Er kan 1 persoon afgevaardigd 
worden. Opgeven per direct via het secretariaat. 

 

5. Programma 2015 
5.1. E-bikedag 

Zodra er een verzoek komt van de ouderenbonden wordt deze georganiseerd. 
5.2. Scootmobieldag 

Op 26 januari wordt deze besproken met de ouderenbonden. 
 

6. Overleg met de wegbeheerders 
6.1. Schagen 

- Julianalaan: onze brief d.d. 7-11-2014 en het commentaar van de gemeente 
(tot op heden 16 januari nog niet ontvangen).  

- Mede op aanraden van Friso Teerink gaan we verzoeken om 2 x per jaar een 
overleg inclusief wethouder Sigge van der Veek te houden. 

- Het verkeerscirculatieplan en het Fiets- en voetpadenplan schijnen van de 
baan te zijn (nieuw college). We zijn gevraagd mee te denken over het GVVP. 
We hebben schriftelijk aandachtspunten ingediend en wachten op overleg 
betreffende het eerste concept. 

6.2. Hollands Kroon 
- Verkeersoverleg. Stukken komen op (OD) en worden alleen besproken op 

verzoek. 
6.3. Provincie 

- We zijn vertegenwoordigd in het BLVC-overleg van de N241. Stukken komen 
op (OD) en worden alleen besproken op verzoek. 

6.4. Den Helder 
- Ontsluiting Kooijhaven: ontwerp en ons commentaar (OD). Dit wordt verder 

uitgewerkt. De afdeling is hierbij middels een overleg betrokken, samen met 
de gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Rijkswaterstaat en de 
wegenbouwer. 

- Rotonde bij AH: ontwerp en ons commentaar. Theo Zeegers, 
verkeersdeskundige Fietsersbond onderschrijft onze analyse volledig. Op een 
artikel in de HC heeft wethouder Pieter Kos in de krant gereageerd en 
aangegeven op korte termijn hierover met ons in gesprek te willen. We 
wachten de uitnodiging af. 
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7. Rondvraag en sluiting 
-  Volgens Co Kamst zijn er plannen om van het noordelijkste deel van de 

Noorderdijkweg een fietspad te maken. Co zal ons hierover op de hoogte houden. 
Charles meldt, dat hierover niets bekend is binnen het verkeersoverleg en zal dit 
navragen bij Jeffrey Koops, verkeersambtenaar HK. 

-  Bert brengt de Quickscan (op verzoek van de Statenfractie van Groen Links) aan de 
orde. Er is hierop nog niet officieel gereageerd. Onze bijdrage aan de quickscan zal 
door de onderafdeling besproken worden met de verkeersambtenaren en 
wethouder. Benadrukt wordt, dat vooral een fietsvriendelijke visie op verkeer (bij 
het ambtenarenapparaat) de insteek moet zijn van deze gesprekken. 

 
We besluiten de avond met een informeel samenzijn. 

 
Met dank aan Lammert de Vries voor het notuleren. 
 

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  
6.1.8. Locatiebezoek Kanaalkade regelen Charles  

Vergadering 14-01-201 
4.2. Financieel verslag 2014 en begroting 2015 agenderen voor 18-02 Charles  
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 

 
 

7. Co Kamst informeert Charles over de plannen met de Noorderdijkweg. 
Navragen in de verkeerscommissie. 

Co Kamst 
Charles 

 
 

 
  


