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Korting voor leden Fietsersbond 
Wist u al dat u 10% korting kunt krijgen bij fietsenzaak Van Vliet in de binnenstad van Hoorn? Nu kunt 

u ook 10% korting krijgen bij de nieuwe fietsenzaak Breed en Meester aan de Oude Veiling 23 in 

Zwaag. Bij Van Vliet hoeft u alleen uw ledenkaart te tonen, bij Breed en Meester schrijven ze u in als 

klant met korting. Belangrijk: de korting geldt alleen op fietskleding en accessoires! (dus geen korting 

op fietsen.) 

 
Fietsen naar het werk 
In het mei-juni-nummer 2011 van de Vogelvrije Fietser deed Peter ten Dam uit Apeldoorn het idee 

voor een landelijke oproep voor staladressen voor fietsers die de afstand naar het werk te ver vinden 

om te fietsen. Peter vond een stalplaats (door lukraak aan te bellen) tien kilometer van het werk.   

’s Morgens rijdt hij met de auto naar dat adres en stapt daar op zijn fiets naar het werk. Toch aange-

naam fietsen naar het werk. Heel slim!  

Bent u ook zo slim? Of doet u mee met een fietsactie van uw werk? Vertel er kort over in de volgende 

nieuwsbrief! Mail uw verhaal naar: west-friesland@fietsersbond.nl 

 

Kleine klussen voor enthousiaste FB-leden 
We hebben nog een aantal kleine taken in de aanbieding: 

- Korting bedingen bij fietswinkels in uw buurt  

- Input voor Ruud in werkgroepen verkeer Medemblik en Hoorn 

- Helpers die ons de komende winter inlichten hoe de gladheid in jouw gemeente bestreden wordt. 
Bel of mail ons als je belangstelling hebt. E-mail: r.pruijssers@quicknet.nl; tel. 0229 230536. 

 

Behaalde resultaten afdeling in 2012 
1. Organisatie afdeling 
De Fietsersbondafdeling met vier bestuursleden draait naar tevredenheid.  Ook dankzij de vouwgroep 
die ons helpt met het vouwen en verzenden van de 3 nieuwsbrieven in 2012.  Uitbreiding van         
bestuursleden en/of hulptroepen is wel een wens, want nu blijft er toch af en toe werk liggen.         
Interesse? Geef het aan ons door! 
 
2. Contact met leden 

- 3 nieuwsbrieven verzonden 

- website: John is druk bezig de afdelingswebsite te ontwikkelen 

- e-mailactie om meer e-mailadressen te krijgen: 26 fietsbellen (met leuk kompasje) verstuurd 
 
3. Beleid 
Nieuw “Beleid enkelvoudige ongevallen” dat  half 2011naar alle gemeenten uitgezet is, wordt door 
de Westfriese gemeenten opgepakt: sommigen via een koppeling met het nieuw te ontwikkelen Ge-
meentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zoals in de gemeenten Opmeer, Medemblik en Enkhui-
zen. Andere gemeenten stellen dat zij geen bezuinigingen op onderhoud voornemens zijn en dit nieu-
we beleid via onderhoudsplannen meenemen. 
 
Jammer was het langdurig touwtrekken binnen de gemeente Hoorn. Pas in deze lente gaan slecht 
zichtbare paaltjes gewit worden en worden enkele (vooral betonnen) paaltjes verwijderd of vervangen 
door uitneembare paaltjes die veel zichtbaarder zijn. 
 
4. Regio  
-  Voortgang fietsbeleidsinventarisatie van gemeenten in de regio: met twee gemeenten vooruitgang 

geboekt: Drechterland (zeer goed resultaat bij inventarisatie) en Koggenland (inbreng bij ontwikke-
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len van GVVP). Er zijn nu nog twee witte vlekken: Opmeer en Stede Broec, waarvan we hopen in 
2013 aan Stede Broec toe te komen. 

-  Nu maandelijks meegedaan in werkgroep verkeer in Medemblik waar we onze wensen kunnen 
uiten en er aandachtig naar ons geluisterd wordt. 

-  Meedenken met stimulering van te ontwikkelen recreatief fietspad op dijk Hoorn-Monnikendam na 
en tijdens de dijkverzwaring (samen met buurafdeling Waterland): het nieuwe idee van oeverdijk 
in het IJsselmeer zelf wint terrein. Ook door studie is gebleken dat de veengrond onder de IJssel-
meerdijken sterker is dan gedacht waardoor minder versterkt hoeft te worden. 

-  Ontwikkeling N23: gedoe om de fietstunnel bij Wogmeer bleef in Koggenland heet hangijzer: be-
volking wil tunnel (net als Fietsersbondafdeling), maar het geld is een probleem. Misschien wordt 
dit de enige plek waar geen fietstunnel komt (maar ook geen voetbrug).                                                            
In het vooroverleg over de bouwfase is overeenstemming bereikt tussen provincie, gemeenten, 
ons en uitvoerders over programma van eisen die door de bouwondernemers moeten worden ge-
volgd (belangrijk voor omleidingen). 

 
5. Hoorn 

- Gladheidsbestrijding was deze winter redelijk effectief (nieuwe ideeën zijn welkom!). 

- Weesfietsenbeleid bij NS-station Hoorn (ook foutparkeerders aangepakt) door gemeente succes-
vol. 

- Meedenken met fietsoversteek op Keern bij nieuwe woonwijk Hof van Holland op de Blauwe Berg: 
aangelegd zodanig dat je een bochtje maakt voordat je oversteekt en hierdoor een goed uitzicht 
hebt op verkeer. 

- Meedenken met ontwikkelingen rond Poort van Hoorn inclusief de 2 (toekomstige) fietstunnels 
onder spoor en provinciale weg (binnen werkgroep verkeer). 

- Meedraaien in werkgroep verkeer , waardoor ook kleine ombuigingen in verkeersmaatregelen 
en/of verkeerslichten mogelijk zijn of worden. 

- Uitbreiding fietsruimte en stallingsruimte bij de NS-stations gerealiseerd: mooie ruimte erbij met 
Tulips vlaknaast het spoor naast de fietsenstalling om je fiets gratis bij station Hoorn neer te zet-
ten; bij station Kersenboogerd is de opeenstapeling van fietsenrekken niet zo’n fraai gezicht (plus 
geen overdekte Tulips meer!). 

- Voortgang verbeterpunten bij “onveilige” situatie bij kruispunt Draafsingel voor ouders met school-
kinderen in de ochtendspits: de kleine aanvullingen vanuit Fietsersbond zijn gerealiseerd (grotere 
opstelstrook op brug, verlengen van duur van voetgangerslichten) maar de proef met apart groen 
licht voor verkeer vanaf de brug is helaas uitgesteld. 

- Aansluiting met hogere (!) Schellinghouterdijk met Tuibrug is gerealiseerd. 

- Meedenken met alternatieven voor verdwijnen fietstunnel (naar Zwaagdijk-West) bij te bouwen 
viaduct N23 bij kruising Oostergouw: werrkgroep verkeer Medemblik stelde (kleine) fietstunnels 
onder de op-en afritten voor (door geldbezwaren niet uitvoerbaar geacht!). 

 
6. Enkhuizen 

- Probleem op kruising Venedie-De Dijk naar tevredenheid van Fietsersbond en oppositie opgelost: 
fietsers op de Venedie op hebben voorrang bovenaan op verkeer vanaf De Dijk. 

- Fietsersbondafdeling uitgenodigd zitting te nemen in adviesgroep verkeer (die in 2
e
 helft 2013 

gaat starten; welk lid uit Enkhuizen zorgt voor input? Laat het ons weten).  
 
7. Medemblik 

- Fietsersbond doet maandelijks mee met vergaderingen werkgroep verkeer, waardoor fietsersbe-
langen vooraf in plannen worden meegewogen. 

- Meedenken bij voorproces maken van rotonde op Hoornseweg bij onderdoorgang bij snelweg            
in Wognum. 

 
8. Koggenland  
Fietsersbond doet mee aan bijeenkomsten ontwikkeling Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
 
9. Drechterland 

- Fietsersbond maakt notitie “Fietsbeleidsinventarisatie Drechterland” met behulp van FB-leden: 
 gemeente komt als meest fietsminded gemeente uit West-Friesland uit de bus.  

- Gemeente heeft veel subsidiegeld voor fietsspoortunnel onder het spoor bij Oosterblokker (waar- 
 onder tunnelfonds NS) in de wacht gesleept (uitvoering in 2013 en 2014). 
 
Vragen of reacties? E-mail: west-friesland@fietsersbond.nl; post secretaris: Ged. Laanweg 10, 
1619 PB Andijk. Tel. voorzitter Ruud Pruijssers: 0229 230536    


