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Afd. Noordkop 

Verslag afdelingsvergadering 27 mei 2015 
Aanwezig: Hans Boot, Co Kamst, Bert Nieboer, Charles van der Mark, Lammert de Vries 
 

1. Opening en mededelingen 
Hans staat stil bij het overlijden van Ans Nieboer. 

 

2. Notulen 8 april 
Ongewijzigd goedgekeurd. De afsprakenlijst is volledig afgewerkt. 

 

3. Vaststellen agenda 
Op verzoek van Co toevoegen punt 4.2.2. Plannen Zuiderhaven in Den Oever. 

 

4. Overleg wegbeheerders 
4.1. Schagen 
4.1.1. Verslag gesprek met wethouder van der Veek en ambtenaren 

- N.a.v. onze zorgen betreffende de kruising 
Julianalaan/Oranjelaan/Bernardstraat zegt de wethouder toe deze opnieuw 
te bekijken om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. 

- De wethouder gaat bekijken of een constructie zoals in Heerhugowaard 
(depot voor zwerf- en weesfietsen laten beheren door Rataplan) ook in 
Schagen mogelijk is. 

- We hebben afgesproken, dat overlegmomenten met de wethouder op 
afroep geschieden, naar behoefte. 

- Snelfietsroute langs de N245 tot Dirkshorn kaart de wethouder aan bij de 
provincie. Op verzoek van Margreet Komen is de e-mailuitwisseling 
hierover doorgestuurd naar de SO. 

- Wethouder en ambtenaren noemen de Fietsersbond een goede  partner 
vanwege inzet en kennis van zaken. 

4.1.2. Gewenste fietsroutes van buitengebied naar Schagen 
Deze zijn in kaart gebracht. Charles werkt dit uit in een apart document, dat 
tijdens de afdelingsvergadering van juli wordt gepresenteerd en daarna 
aangeboden aan de afd. verkeer van de gemeente Schagen. 

4.1.3. Evaluatie verkeerscirculatieplan 
Door tijdgebrek komen we hier niet aan toe. Bert en Charles zullen voor 
volgende vergadering een conceptadvies opstellen. 

4.1.4. LZV’s in Warmenhuizen 
We gaan akkoord met de proef als de voorwaarden worden uitgebreid. De 
LZV’s halen geen fietsers in en stoppen bij tegemoetkomend fietsverkeer. 
De gemeente en de vervoerder koppelen de ervaringen aan het einde van de 
proefperiode terug naar de Fietsersbond. 



Overige vergaderdata: 01-07 / 02-09 / 14-10 / 02-12 

De gemeente maakt de proef bekend bij de inwoners middels de )lokale) 
media en de eigen communicatiekanalen. 

4.1.5. Onderzoek politie naar ongevallen met verkeerspaaltjes 
Op onze oproep naar eenzijdige verkeersongevallen met obstakels op 
fietspaden zijn onvoldoende reacties binnen gekomen, om een onderzoek van 
de politie hiernaar te rechtvaardigen. Charles geeft dit door. 

 

4.2. Hollands Kroon 
4.2.1. Er zijn geen vragen over het verkeersoverleg 
4.2.2. Plannen Zuiderhaven in Den Oever 

Co geeft aan, dat er plannen zijn om de Zuiderhaven in Den Oever te 
reconstrueren. Zodra er concrete plannen zijn worden deze op de agenda 
geplaatst. 
Co geeft aan Jeffrey Koops door, dat er op enkele plaatsen noodzakelijke 
fietsrouteborden ontbreken. 

4.3. Provincie (geen vragen) 
4.4. Den Helder (geen vragen) 

 

5. Rondvraag en sluiting 
Geen vragen. 

 

Schagen, 28-05-2015 
Charles van der Mark 
 
 

Afsprakenlijst 27 mei 
Punt Onderwerp Wie  
4.1.2. Document maken met gewenste fietsroutes Charles  
4.1.3. Concept opstellen evaluatie verkeerscirculatieplan Bert en Charles  
 Agenderen op 1 juli Charles  
4.1.4. Antwoord sturen naar gemeente betreffende 

voorwaarden LZV’s 
 
Charles 

 
 

4.1.5. Doorgeven dat onderzoek naar eenzijdige 
verkeersongevallen niet doorgaat 

 
Charles 

 
 

4.2.2. Zodra plannen voor de Zuiderhaven bekend zijn deze 
agenderen 

 
Charles 

 
 

 Doorgeven ontbreken van fietsrouteborden Co  
 

 
 


