
 
 
 
 
 
 

Fietsersbond afdeling Noordkop ● van Rennesstraat 6 ● 1741 HD Schagen  ● Telefoon 0224-29 69 26 

● email: noordkop@fietsersbond.nl ● website: noordkop.fietsersbond.nl 
 

Afd. Noordkop 

Verslag afdelingsvergadering 9 maart 2016   

Tijd:  19:30 - 21:30 uur  

Locatie: Noord 101, Schagen  

Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Bert Nieboer en Johan Korse heeft 

vergeefs aangebeld 

 

1. Opening en mededelingen   

Geen.  

2. Verslag jaarvergadering 
Er waren 13 leden aanwezig en 11 afmeldingen. De gebruikte presentatie staat op 

OneDrive. 
   

3. Vaststellen agenda 

4. Ieder is zeer teleurgesteld over de minimale reacties van de ongeveer 200 leden op 
onze oproepen om mee te werken aan deze inventarisatie. Om deze reden wordt er 

afgezien van het rouleren van de afdelingsvergaderingen in de regio. We voelen er 

niets voor om straks kosten te maken voor de vergaderlocaties, terwijl er geen leden 

uit de regio naar de vergaderingen komen. Gezien de opkomst van leden uit Den 

Helder tijdens de jaarvergadering maken we voor deze stad natuurlijk een 

uitzondering. Volgende gezamenlijke afdelingsvergadering is conform planning op 7 

december. 

Gezien de opkomst besluiten we van de vergadering een werkoverleg te maken over 

de inventarisatie van knelpunten. Van de overige punten hieronder slechts korte 

opmerkingen. 
 

5. Bestuurszaken/Activiteiten  

4.1. Afspraken: zie volgende pagina 

4.2. Rubriek Verkeer(d): vanwege tijdsdruk en geringe belangstelling afgeblazen 

4.3. E-bike en/of scootmobielcursus: verzoek ligt bij de Ouderenbonden 

4.4. Project anti-fietsendiefstal van de politie: we zijn niet uitgenodigd 
   

6. Overleg wegbeheerders (zie Onedrive voor bijlagen)   

   

7. Rondvraag en sluiting 
 

Charles van der Mark, 

10-03-2016 

 



Overige vergaderingen op Noord 101: 20 april – 1 juni  – 12 juli – 7 september – 26 oktober  – 7 december (Den 

Helder) 

Inventarisatie knelpunten hoofdfietsnetwerk 
 
We hebben het hoofdfietsnetwerk en de bijbehorende knelpunten nu goed in beeld 
gebracht. Opgeloste zaken (zie de “Groslijst Regio Kop Noord-Holland”) zijn voor de 
gemeente Hollands Kroon en Schagen afgevoerd en er zijn enkele toevoegingen. 
Voor Den Helder en Texel dient dit door de eigen afdeling te geschieden.  
 
Opdracht Door Deadline 
Invullen document “Groslijst Regio Kop 
Noord-Holland” : 
Gedeelte betreffende Texel 
Gedeelte betreffende Den Helder 
Gedeelte betreffende Hollands Kroon 
(Wieringermeer en Niedorp) 
Gedeelte betreffende Hollands Kroon (Anna 
Paulowna) 
Gedeelte betreffende gemeente Schagen 
Stuur het document per e-mail naar de 
secretaris met als naam: “2008-groslijst-NH-
kop-jouwnaam” 

 
 
Afdeling Texel 
Afdeling Den Helder 
 
Bert Nieboer 
 
Johan Korse 
Charles van der Mark 

 
 
n.v.t. 
16 maart 
 
16 maart 
 
16 maart 
16 maart 

Invullen document “toevoegingen 
hoofdnetwerk” 
Stuur het document per e-mail naar de 
secretaris met als naam: “toevoegingen 
hoofdnetwerk-jouwnaam” 

 
Bert, Hans en Charles 

 
16 maart 

Fietsroutes maken op basis van de in kaart 
gebrachte knelpunten van het 
hoofdfietsnetwerk 

 
 
Charles van der Mark 

 
 
29 maart 

Fietsers van de routes Hans Boot 
Bert Nieboer 
Johan Korse (?) 
Charles van der Mark 
Ineke van der Mark 
Bert Nieboer 
Lammert de Vries 

 
 
 
 
 
Week 14 
t/m 19 

Lijst met aandachtspunten maken voor het 
rijden dan de routes en deze opsturen naar 
de fietsers 

 
 
Charles van der Mark 

 
 
13 maart 

Persoonlijke voorbereiding op  
• rijden van de routes m.b.v. toe te zenden 

materiaal 
• maken van foto’s met geotag 
• rijden van de route m.b.v. navigatie op 

de smartphone / m.b.v. kaart 

 
 
 
 
 
Alle fietsers 

 
 
 
 
Week 11 
t/m 13 

(Foto-)materiaal bezorgen bij de secretaris 
m.b.v. WeTransfer of 
bij hem thuis bezorgen 

 
 
Fietsers 

 
Week 20 
Week 21 



Overige vergaderingen op Noord 101: 20 april – 1 juni  – 12 juli – 7 september – 26 oktober  – 7 december (Den 

Helder) 

Belangrijke data (locatie: Noord 101): 
30 maart Instructieavond voor de fietsers 

• Neem je camera mee 

• Verdeling fietsroutes 

• Aandachtspunten bespreken 

• Rijden van de route m.b.v. navigatie op smartphone 

20 april Afdelingsvergadering (o.a. voortgang) 

1 juni  Afdelingsvergadering (o.a. Presentatie knelpunteninventarisatie) 


