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Verslag Kerngroepvergadering  11 feb 2015   
 

 
1. Opening  

 
2. Mededelingen – waren er niet. 

 
3. Ingekomen bladen/post/mails: 

 
 Vogelvrije Fietser 
 Ketting 
 Crow nieuwsbrief bv fietsstroken onderzoek, max 25 km – nog lezen:R+TD !! 

 
4. Verslag 14 okt 

4.5 bord staat er nog steeds niet. 
5. HVVP = nog steeds niet uitgevoerd. H. gaat as. Maandag vragen hoe ’t ermee staat 
10. Fietslichtcontrole was goed maar rustig, Toon vond plek niet zo goed misschien bij 
station controleren en misschien ook vaker per jaar. Voor volgende jaar eerst kontakt 
opnemen voor goede plek. Wij (T&R) kijken wat er op de stationsweg een goede plek is 
om alle fietsers aan de kant te kunnen zetten. 
6. Busbaan is van de baan, H. gaat met weth. Oplossingen opnieuw bekijken. Dolf:Laat 
maar zitten, er is geen probleem op de Loosterweg. 

 
5. Overleg met de wethouder op 16 febr a.s.: 

Henk gaat proberen te praten over de Stationsweg. Wil het voorstel van Toon binnen de 
bewonerscommissie graag hebben en de verslagen die Mina gemaild heeft. Voorstel is 
om er 1-richting verkeer van te maken en dan is er ook meer ruimte voor 2-richting 
fietspad. Kijkt ook of ‘potje’ van busbaan nu voor verbetering fietsverkeer/stationsweg 
gebruikt kan worden. Exacte plannen zijn nog steeds niet bekend. 
R. Wanneer alleen de bewoners van Stationsweg aan het woord gelaten worden dan is 
er betrekkelijk weinig oog voor de doorgaande fietser die ook over de stationsweg komt 
en gaat.  
De weesfietsen zijn interessant voor de fietscursisten, hebben op dit moment voldoende 
fietsen in de aanbieding. 

 
6. Inventarisatie paaltjes: stand van zaken 

Henk is klaar met zijn deel, legt uit dat ALLE paaltjes die OP de weg staan moeten 
worden genoteerd en daarbij vermelden welke overbodig zijn. Einde van volgende week 
moet het klaar zijn en worden alle paaltjes op 1 kaart gezet. 
 

7. Reactie op onze punten voor de provincie 
Provincie ziet een dubbel fietspad niet zitten in de Zilk ook al omdat ondergrond dan 
versterkt moet worden op andere fietsstrook, hoe nu verder ? 

 
8. Fietscursus voor volwassenen:  

Er zijn op dit moment 11 (!) cursisten, 2 uit Katwijk en ook mensen uit Lisse en 
Hoofddorp, Facebook schijnt wervend te werken. 
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Theorie kan problemen geven want Froukje heeft nog steeds rugklachten. 
T&R hebben nog fiets van kleinkind voor een kleine cursist, reeds bij Dolf gebracht.  

 
9. Versterking kerngroep  

Hillegom heeft 40 leden. H. maakt brief, ieder brengt en haalt ze ook weer op 10 p.p. 
 
10. Vacaturebank vrijwilligers – FB zou dit op gaan zetten, wachten af 

 
11. rondvraag en sluiting. Terwijl we aan het napraten waren werd Toon gebeld dat de 

verwachte kleinzoon was geboren, zijn dus rap nadat het glas leeg was vertrokken.  
 
 

--------------RD--------------- 
 

 
 
 
 
 
Vergaderschema: do. 23 april bij R & T 
   di.   14 juli bij Dolf 
   di. 13 oktober bij Henk 
 


