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Afd. Noordkop 

Verslag Verkeersoverleg met Sander Kunst 3-2-2021 
 
Onderwerp: Aanpak knelpunten hoofdfietsnetwerk (scholierenroutes) 
 
1. Tijdens het laatste overleg noemde je de mogelijkheid om de drie fietsnetwerken op te 

nemen in nieuw beleid. Daar willen we graag aan meewerken. Wanneer start het 
opstellen van dit beleid? 
Nu wordt gewerkt aan de Mobiliteitsvisie. In 2022 komt het beleidsplan Verkeer aan de 
orde met daarin een visie op de fiets. Er moet nog geld komen voor het inschakelen een 
extern bureau. 
De gemeente lijkt zelf geen beeld/visie/ registratie te hebben van hoofdfietsnetwerken 
binnen de gemeente. De doorfietsroutes komen nu via ‘de kop werkt’ en de provincie in 
beeld. Het 8-80 netwerk is nu wel bekend bij de gemeente we hopen dat dat bij een 
beleidsontwikkeling meegenomen wordt. ( Naar de gemeente komen met onze visie en 
kaarten betreffende deze drie routes?)  

2. THRN13 Delftweg Tuitjenhorn: komt weer in beeld, als de ontwerpen klaar zijn. Op de 
site van de gemeente staat info over de hoofdassen. 

3. THRN6 (Oostwal): Kunnen we dat beleidsstuk over comfortabele en veilige fietsroutes 
ontvangen? 
Dat is geen bestaand beleid, maar beleid dat vanaf 2022 opgesteld wordt (zie 1) 

4. THRN6 (Oostwal):Wanneer staat de herinrichting van de Oostwal op de rol? 
In het gemeentelijk systeem staat dit gepland in 2022.   

5. THRN4 (Terpweg): Verkeersremmende maatregelen op deze rechtstand vinden wij 
evident vanwege de veiligheid van de scholieren. 
Er worden tellingen van de fietsers op 2 plaatsen voorbereid. Een tussen Tuitjenhorn en 
Stroet en een tussen Stroet en Groenveld. 

6. THRN4: Zijn chicanes hier een oplossing? 
Zie 5. 

7. GRNV2: Zijn chicanes hier een oplossing? 
Complicerende factor van zwaar vrachtverkeer met fietsers, kapotte bermen. Aanpakken 
bij groot onderhoud. 
Sander heeft in de gemeente Schagen gekeken naar welke 50km wegen veranderd 
zouden moeten worden in 30km wegen. ( o.a. Groenveld kwam zo in beeld.)  

8. GRNV2: Wat is de pilot Safety Safe? 
Dat is de zogenaamde “spaarpaal”.  Beloning voor goed verkeersgedrag. 
In St Maarten wordt gedacht aan het plaatsen van een ‘Spaarpaal”. Vanuit de Provincie 
zijn er pilots aangeboden en St maarten is aangemeld hiervoor. Ook wordt gedacht aan 
‘poortconstructies bij de ingang van het dorp zowel aan de kant van de Valkogerdijk als 
de kant van de West-Friese dijk.  

9. A6: (Zuiderweg): Afwachten, tenzij er ontwikkelingen zijn.  
10. N1 (Fietsstraat Menisweg): OK en schrappen van de lijst. 
11. N4 (Einde Trambaan): Gezien de betrekkelijke eenvoud van deze oplossing zien wij dit als 

een must". 
Wordt opnieuw ingebracht. 

12. N11 en N13: We hebben dit neergelegd bij de verkeersdeskundige van de FB. 



Vergaderschema 2021: 20-01-2021 (jaarvergadering) | 3-3-2021 | 14-4-2021 | 26-5-2021 | 7-7-2021 | 1-9-
2021 | 13-10-2021 | 24-11-2021 

Van 19:30 – 21:30 uur 
 

Betreffende het Noord( tussen Havenstraat en Beethovenlaan) is er een brief van de 
gemeente naar de bewoners gegaan om ze te bevragen betreffende de 
parkeergelegenheid.( auto’s staan nu vaak op fietssuggestiestrook. En zouden daar niet 
meer kunnen staan als dat een fietsstrook wordt).  

13. N2: Nets als de verkeersdeskundige van de FB zijn wij voorstander van een gelijkwaardige 
kruising. Niet op korte termijn haalbaar, maar wel als de parkeerplaats tussen Loet en 
Westerweg wordt aangelegd? 
Het kruispunt van het fietspad met de Loet  aan de oostzijde van de tunnel blijft een 
verschil van inzicht.  Of de in de directe omgeving gewenste parkeergelegenheid het 
beeld veranderd blijft onduidelijk. Gemeente en fietsersbond blijven in ieder geval 
verschillen van mening betreffende de uitvoering.   

14. N9 (Langestraat/Christoffelpark): Wat zijn de bezwaren van de gemeente? 
Geen antwoord gekregen. 

15. N9: Hoe kun je het combineren van (jonge) fietsers met zwaar vrachtverkeer op de 
Langestraat veiliger vinden dan de route door het Christoffelpark. Een route, die nu (als 
de scholen open zijn) al veelvuldig in gebruik is. 
Nogmaals ons standpunt uiteengezet. De door ons gewenste veiliger fietsroute van de 
tunnel (bij de Beethovenlaan) via de van Rennesstraat, door het park (bij de 
Christoffelhof) richting centrum komt nog even aan de orde. Sander gaat het probleem 
meenemen  in de discussie verkeersplan Schagen ook omdat er ambtenaren zijn die juist 
fietsers en (vracht) auto’s willen mengen op de Langestraat.  

16. N10 (Van Goghlaan): OK en schrappen van de lijst. 
17. N5 (oversteken fietspad Kieitlaan) 

Sander vraagt bij Anton Munniks na, wat hij hiermee doet. Onze visie: Van elke oversteek 
een uitritconstructie maken, óf – zoals het hoort in een 30 km-gebied – geen voorrang 
regelen, maar inrichten als gelijkwaardige kruising. 
 
Charles van der Mark, 
3-2-2021 

 
To do lijstje zoals Sander dat aan het einde samenvat:  
1.Groenveld en Terpweg metingen betreffende aantal fietsers/ auto’s   
2. Trambaan doorsteek naar Ovonde. Gaat hij bespreken. 
3. 2 richtingen oversteek aan zuidzijde Havenstraat/Westerweg ( ooit idee van Bert 
Nieboer). Persoonlijk zie ik hier weinig voordeel van (Hans).  
4. Hoe gaan we de fietsoversteken van Kievitlaan/steenloperspad en 
Spreeuwenlaan/Fietspad veranderen zodat het duidelijk is dat het een  gelijkwaardige 
kruising is?  
5. Sander gaat proberen laat (bij hem) binnenkomende infrastructurele beoordelingen ook 
aan ons door te geven.  
 


