
 

 

 

 

 

 

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 d.d. 13 juli 2016 
 

Aanwezig:  Hans Boot, Co Kamst, Johan Korse, Willem Kroon, Charles van der Mark, 
Bert Nieboer, Lammert 

Verhinderd:  Giedo de Groot 
 

1. Opening en mededelingen 
Verzoek: Ieder meldt zich aan/af voor de vergadering. 
 

2. Verslag 8 juli 
Geen opmerkingen. 
 

3. Vaststellen agenda 
Toevoegen 5.2.2. Melding WesterlandHippolytushoef en 5.3.2. N45N248 (vast 
agendapunt) 
 

4. Bestuurszaken/activiteiten 
4.1. Inventarisatie knelpunten op hoofdfietsroutes 

4.1.1. We bespreken alle tot nu toe ingediende knelpunten. 
Aanvullingen/correcties zijn aangebracht. Per knelpunt: Akkoord of 
schrappen. Ook zijn enkele extra knelpunten aangebracht. Zie bijlage 
hierover.  
Van Hans zijn van route 6 niet alle knelpunten opgenomen in het 
overzicht. Nu wel toegevoegd: knelpunt 15 t/m 19. Deze moeten nog 
besproken worden (zie bijlage). 
Toegevoegd: Kruising WarmenhuizerwegDergmeerweg en vaste 
oeververbinding over het NoordHollands kanaal. 

4.1.2. Bert levert zijn knelpunten uiterlijk eind augustus in. Charles 
informeert bij Piet van der Linden (projectleider) of dit tijdig genoeg is. 
Verzoek aan Bert de beschrijvingen kort en bondig te houden en per 
knelpunt één formulier te gebruiken. 

5. Overleg wegbeheerders 
5.1. Schagen 

5.1.1. We hebben nog geen definitieve ontwerptekening inclusief maten van 
de JulianalaanOranjelaan ontvangen. 

5.1.2. Iedereen die over het nieuwe fietspad langs de Rijperweg heeft 
gereden is positief. Charles meldt dit aan Menno. Kanttekening: de 
toplaag is stroef voor skaters. 

5.1.3. Onlangs zijn er weer veel fietswrakken bij het station verwijderd. Er 
staan nu ook vrijwel geen fietsen meer buiten de rekken vóór het 
station. 
 



Overige vergaderingen Noord 101: 26 oktober – 7 december (Den Helder) 
 

 

5.2. Hollands Kroon 
5.2.1. Gladde fietsstroken 

Co Kamst heeft hierover een A4 geschreven. Charles agendeert dit voor 
het eerstvolgende verkeersoverleg. 

5.2.2. Melding WesterlandHipplytushoef 
Het betreft een melding over gevaarlijke situaties op een drukke 
schoolroute. Hans gaat dit met de melder op zaterdag 16 juli bekijken. 
Eventueel alsnog opnemen in knelpunteninventarisatie. 

5.3. Provincie 
5.3.1. N241 

Charles vraagt nogmaals bij de projectleider om de bewegwijzering bij 
de Wetering naar de tijdelijke fietsoversteek. 

5.3.2. N245N248 
Bij de rotonde N245N248 ontbreekt, komend van Kolhorn – een bord 
met bewegwijzering richting Schagen. Fietsers die hier langs het 
kanaal doorrijden lopen vast bij de noodweg bij Nijziel. Charles meldt 
dit bij de projectleider. 

5.4. Den Helder 
Geen opmerkingen. 
 

6. RocovNH 
Charles geef informatie over de stand van zaken betreffende de aanbesteding 
van de OVconcessie NoordHolland Noord. Zie ook webpagina aanbesteding van 
de provincie en zie website RocovNH. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Bert vraagt naar de stand van zaken betreffende de evaluatie van de rechtszaak 
over de rotondes in Den Helder. Charles steekt hier geen energie meer in. 
Bert meldt, dat bij gebruik van We Transfer de geodata van foto’s verdwijnen. 
Co vraagt wie de emails aan Jeffrey Kroon beantwoordt. Charles meldt, dat deze 
aan Fiona van Empelen gestuurd kunnen worden. 
Omstreeks 22:00 uur sluit Hans de vergadering. 

 
Schagen, 1572016 
Charles van der Mark, 
Secretaris 
 
Bijlage: Knelpunteninventarisatie (stand van zaken per 1572016). Dit excelbestand 
bevat 4 werkbladen! 
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Afsprakenlijst 
Vergadering d.d. 2042016 
Punt Afspraak Door Af 

5.1.3. Verkeersbesluiten publiceren Gemeente Nee 
Vergadering d.d. 1372016 
Punt Afspraak Door Af 

4.1.2. Inleveren knelpunten uiterlijk eind augustus 
Informeren bij Piet v.d. Linden of dit tijdig genoeg is. 

Bert 
 
Charles 

Nee 
 
Nee 

5.1.2. Melden aan Menno: Nieuwe toplaag Rijperweg wordt 
positief beoordeeld. 

 
Charles 

 
Nee 

5.2.1. Agenderen gladde fietsstroken in verkeersoverleg  
Charles 

 
Ja 

5.2.2. Route WesterlandHippolytushoef bekijken Hans Nee 
5.3.1. Navragen bewegwijzering naar tijdelijke fietsoversteek 

N245 
 
Charles 

 
Ja 

5.3.2. Navragen bewegwijzering bij rotonde N245N248  
Charles 

 
Ja 

7. Doorgeven: Contactpersoon namens Jeffrey Koops is Fiona 
van Empelen 

 
Charles 

 
Ja 

 
 
 
 

 


