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Aan:  calgra@alkmaar.nl <calgra@alkmaar.nl>; JDuivenvoorden@alkmaar.nl <JDuivenvoorden@alkmaar.nl>;
hosmedes@almere.nl <hosmedes@almere.nl>; DennisDieleman@debuch.nl <DennisDieleman@debuch.nl>;
b.wolters@denhelder.nl <b.wolters@denhelder.nl>; l.aarts@heerhugowaard.nl <l.aarts@heerhugowaard.nl>;
m.ippel@heerhugowaard.nl <m.ippel@heerhugowaard.nl>; AnniekReehoorn@hollandskroon.nl
<AnniekReehoorn@hollandskroon.nl>; krista.boon@hoorn.nl <krista.boon@hoorn.nl>; b.boukens@hoorn.nl
<b.boukens@hoorn.nl>; j.kunst@koggenland.nl <j.kunst@koggenland.nl>; I.Dolfing@koggenland.nl
<I.Dolfing@koggenland.nl>; Menno.Boermans@Medemblik.nl <Menno.Boermans@Medemblik.nl>; mblom@opmeer.nl
<mblom@opmeer.nl>; goedhartw@noord-holland.nl <goedhartw@noord-holland.nl>; Sander.Kunst@schagen.nl
<Sander.Kunst@schagen.nl>; Ruud.Kok@sed-wf.nl <Ruud.Kok@sed-wf.nl>; jan.vanschijndel@sed-wf.nl
<jan.vanschijndel@sed-wf.nl>; JBrouwer@texel.nl <JBrouwer@texel.nl>; BDennenberg@texel.nl <BDennenberg@texel.nl>
CC:  leurj@noord-holland.nl <leurj@noord-holland.nl>; Wilco Bos <Wilco.Bos@rhdhv.com>; Sjors van Duren
<Sjors.van.Duren@rhdhv.com>; Lotte Rijsman <lotte.rijsman@rhdhv.com>

4 bijlagen (3 MB)

Afweging en prioritering groslijst.docx; Fietsopgave met afwegingskader.xlsx; NTF Regio sessie 1.pptx; Regionaal overleg
Nat.ToekomstbeeldFietsRegio Fase 2 Regio Noord-Holland Noord.docx;

Beste allen,

Vorige week vond voor jullie regio de eerste regionale werksessie plaats voor de verdere uitwerking van het
Toekomstbeeld Fiets. Met deze mail lichten we het proces toe. We vragen jullie om de opgehaalde input uit
fase 1 te controleren, kennis te nemen van de fietspoten�ekaarten en het afwegingskader en excel-tabel aan
te vullen.

Terugblik fase 1 (controleren)
In fase 1 hebben gewerkt aan een GiS kaart met daarin de doorfietsroutes, stadsroutes en recrea�eve routes.
Mochten er in de kaart in onderstaande link fouten zi�en, geef het door aan Lo�e Rijsman.

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries
/index.html?appid=24e59dc8aecb48adbbb709447508b3f5

Fietspoten�ekaarten en verslag (kennisnemen)
Als hulpmiddel geven we de fietspoten�ekaarten mee, die ook in de werksessie is getoond. Met de
fietspoten�ekaart kunnen jullie tot 7,5km, 15km of 25km de rela�es zien met (veel) korte autori�en. Dit gee�
een beeld van rela�es waar (mogelijk) veel kansen liggen voor het versterken van de fiets(infrastructuur). Dit
kan je ondersteunen bij de analyse / zoektocht naar kansen voor de fiets. Voor een toelich�ng kunt u
natuurlijk al�jd met ons contact opnemen.

h�ps://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9b50d3d6a46e41feaac0f329b5a20964

Daarnaast is ook het verslag en de presenta�e van de regionale werksessie bijgevoegd. De opname van het

overleg vindt u hier: https://royalhaskoningdhv.box.com/s/pbp34sxn15hhuihgm77mrwik8lh2ijzu
Mochten er zaken missen, vul ze aan en laat het ons weten!

Afwegingskader en exceloverzicht (aanvullen)
In de bijlage zit de nieuwste versie van de in fase 1 opgehaalde opgave, met daarbij een memo over het
afwegingskader. In dit excelbestand is ook een tabblad met uitleg over het bewerken en sorteren toegevoegd.
De vraag aan jullie is om voor 14 mei voor jullie eigen gemeenten:

De incomplete rijen aan te vullen
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Waar mogelijk deeltrajecten samen te voegen tot 1 traject (als trajecten samen onderdeel
uitmaken van een langer traject, en als 1 opgave kunnen worden behandeld)

De trajecten van de lijst halen (afvoeren), indien deze niet voorkomen in korte of lange
termijnplannen en geen bestuurlijke wens zijn

Trajecten toe te voegen die ontbreken

Het afwegingskader voor de rijen van de gemeenten in te vullen

Dit te doen voor zowel het tabblad met de routes als het tabblad fietsparkeren

Samengevat:
Veel informa�e en een stevige excel om in te vullen. We beseffen ons dat we wel wat van u vragen, maar
alleen met uw inzet en bijdrage krijgen we de solide basis voor het regionaal fietsnetwerkplan, het Regionaal
Toekomstbeeld Fiets en uiteindelijk het Na�onaal Toekomstbeeld Fiets. Mocht er hulp nodig zijn, dan staat ons
team klaar om te assisteren. Stuur daarvoor een mail naar Funda, en een van ons neemt contact op om een
afspraak te maken.

Denken jullie ook vast na over hoe in jullie gemeente het bestuurlijk traject het beste vormgegeven kan
worden?

Met vriendelijke groet,

Funda Okat i.o.v.

Wilco Bos

Senior consultant sustainable mobility

Business Unit Transport & Environment
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This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or
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