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Nieuw bestuurslid 
Blij verrast waren we toen begin juli Pierre Derix uit Andijk op de oproep in de vorige nieuwsbrief posi-

tief reageerde. In de bestuursvergadering van juli hebben we elkaar verkend. Pierre is nu ons vijfde 

bestuurslid en zal samen met Ruud de fietsersbondafdeling in de werkgroep verkeer van de gemeente 

Medemblik vertegenwoordigen. 

 

Secretaris vertrekt 
In de volgende bestuursvergadering meldde onze secretaris dat zij eind 2013 vertrekt vanwege haar 

drukke bezigheden van haar eigen succesvolle bedrijfje en overige bezigheden. Marjo heeft ons fan-

tastisch geholpen met het verzorgen van het secretariaat en het verslaan van onze bestuursvergade-

ringen. Het aardige is ook dat Marjo heeft laten zien dat een deeltaak in ons afdelingsbestuur heel 

goed mogelijk is. Marjo, bedankt voor jouw inzet! 

 

Een nieuwe secretaris verschijnt 
Bestuurslid John Koelmans heeft zich bereid verklaard het secretariaat over te nemen. Dit naast zijn 

werk als webmaster van onze website en andere bestuurszaken. Hulde. Voorwaarde was wel dat hij 

geen verslag van de bestuursvergadering hoeft te maken. 

 

Notulist-bestuurslid gezocht 
En nu blijkt niet iedereen dit verslaan en uitwerken goed te beheersen. Het is toch een vak apart. Dus 
zoeken we nog iemand die ons met deze kleine taak wil helpen. We streven naar eenmaal vergaderen 
per maand. In juni tot en met september meestal niet vanwege vakantie-afwezigheid van onze be-
stuursleden. Bel of mail ons als je belangstelling hebt (of iemand weet). E-mail: 
r.pruijssers@quicknet.nl; tel. 0229 230536. 
 

Een nieuwe rotonde in Wognum 
Mooie rotonde geworden. Jammer was wel dat de fietsers niet rondom kunnen fietsen, maar dat wis-
ten gemeente en wij van tevoren (te kort ruimte). Dus vanuit het viaduct ontmoet de automobilist fiet-
sers die zowel van links als van rechts kunnen komen. En … dus voorrang genieten. 
Een andere bijzonderheid is het kleine ventweggetje dat nodig was voor de huizen die daar staan. 
Betekent voor de fietsers dat daar het fietspad even onderbroken wordt en meteen daarna weer ver-
der gaat. Al met al zijn de fietsers er op vooruit gegaan: nu altijd voorrang! 
 

Proef op de Draafsingel in Hoorn gestopt 
Het linksafverkeer vanuit de Veliusbrug kreeg tijdens de proef in juni apart groen licht. Geweldig fijn 
voor de ouders met kinderen op weg naar school. Nu echt een veel veiliger gevoel. De proef was 
maar enkele dagen oud en de negatieve resultaten voor de auto stapelden zich echter op: meer files 
en ook auto’s die door rood reden. 
De Fietsersbond heeft nog voorgesteld om dan deze regeling alleen te doen in de ochtendspits, maar 
de gemeente had hier geen oren naar. Reden: dat zou het verkeer meer in de war brengen, wat niet 
het geval is met een duidelijk regime de hele dag door. Jammer: het autoverkeer heeft duidelijk 
weer de voorrang gekregen boven fietsers en schoolkinderen met een argument wat ons niet 
echt overtuigt.  
 
Overigens zijn er door onze opmerkingen destijds heel snel enkele kleine verbeteringen voor de over-
stekende voetgangers (iets eerder groen licht zodat er al wordt overgestoken voordat achteropko-
mend verkeer af gaat slaan) en voor de linksaffietsers vanaf de Veliusbrug (grotere opstelstrook) uit-
gevoerd. 
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De eerste overbodige betonnen paaltjes in Hoorn opgeruimd 

Bij het bekijken van twee fietsroutes in Hoorn zagen bestuursleden Pieter en Ruud een aantal beton-
nen paaltjes die alleen maar in de weg en/of gevaarlijk in de weg stonden. 
Na overleg met een medewerker van de gemeente (afdeling verkeer) zijn op de Boonganger (fietspad 
dat door Risdam-Zuid en de Risdammerhout loopt) vier paaltjes weggehaald die op een kruising met 
de voetpaden tussen Schout en Schepenen stonden. 
Waar verder op het fietspad de Nachtwachter oversteekt stonden twee paaltjes te gevaarlijk en zijn 
vervangen door een metalen (en uitneembaar) middenpaaltje. 
Ook bij de fietsdoorsteek tussen Westersingel en het fietspad op de Weel naar het kruispunt met het 
Keern stond een gevaarlijk paaltje waar je je nek over brak als je van de andere kant van de Weel 
naar deze fietsdoorsteek oversteekt. Dan komt achter een heg ineens een paaltje midden op deze 
smalle fietsdoorsteek te voorschijn. Je schrikt je rot en kan nog net er langs of in je remmen knijpen. 
Dit paaltje mocht niet weg omdat dit echt sommige automobilisten teveel zou verleiden over ons fiets-
pad snel de wijk uit te komen. Daarom is dit paaltje verplaatst zodat het goed zichtbaar is.  
Pieter en Ruud gaan verder met hun inventarisatie en aan hen kunt u uw eventuele klachten of verbe-
teringen kwijt. Email: west-friesland@fietsersbond.nl  
 
VVN-Hoorn zoekt nieuwe mensen voor doorstart 
Veilig Verkeer Nederland doet al jaren goed werk dat belangrijk is voor de veiligheid voor de begin-
nende fietsers:  

 organiseren van de praktische verkeersproef bij de basisscholen in mei 

 aan het begin van het schoolseizoen de actie “De scholen zijn weer begonnen!” 

 begeleiding “Dode hoek-project”  

 fietsverlichtingstellingen in november. 
Het aftredend VVN-afdelingsbestuur zoekt mensen die met een kleine taak willen helpen deze door-
start tot een succes te maken. 
Er is al iemand die de kar als voorzitter wil trekken. Het geld (van subsidies en uitgaven) beheren is 
ook te zien als een kleine taak, evenals de rol van secretaris. 
Ook bij hen geldt: hoe meer nieuwe zielen (met een kleine taak) hoe meer resultaten er geboekt kun-
nen worden. 
Eerst nog wat informatie? Bel of mail Klaas de Hart van de VVN, tel. 0229-244054, email:  
dehartvis@quicknet.nl. 
 

Deze nieuwsbrief graag per mail ontvangen? 
Geef dit dan door aan onze secretaris, John Koelmans. Emailadres: west-friesland@fietsersbond.nl 
Op het ogenblik is iets meer dan de helft van onze 320 leden bereid om de nieuwsbrief per mail te 
ontvangen. Scheelt ons heel veel porti, geld en werk. En u krijgt van ons een fietsbel met een klein 
kompasje.              

Fietsersbond pleit voor verkoopverbod vervuilende snorscooter 
“De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verbo-
den vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid. Wie toch meer ver-
voersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief.  
Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de 
emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord”. 
Uit persbericht van 7 augustus van de Fietsersbond. 

 

Oortjes gevaarlijk voor fietsers!! 
Uit Kampioen (ANWB) 7 van juni 2011: 

“De politie gaat strenger optreden tegen gevaarlijk weggedrag veroorzaakt door fietsers die bellen of 

muziek luisteren. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft bere-

kend dat de risicofactor op een ongeval voor fietsers die bellen of muziek luisteren dertig procent  

 hoger ligt. Er is nog geen algeheel verbod op fietsen met mp3-speler of telefoon. Toch stelt het Buro 

Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie dat het verkeersgedrag van de vooral jeugdige fiet-

sers hen zorgen baart.” 

 
Vragen of reacties? e-mail: west-friesland@fietsersbond.nl; post secretaris: Ged. Laanweg 10, 
1619 PB Andijk. Tel. voorzitter Ruud Pruijssers: 0229 230536   



Kijk ook eens op onze website: http://west-friesland.fietsersbond.nl 

 

Fietsgebruik fors gestegen 

Het fietsgebruik is in 2011 fors gestegen. Met zijn allen fietsen we in 2011 15 miljard kilometer, 9 % 
meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Qua vervoersprestatie heeft de 
fiets de trein nu duidelijk ingehaald en staat de fiets nu stevig op de tweede plaats achter de auto. 
De grootste stijging is te vinden in twee verschillende leeftijdsgroepen: kinderen (tot 15 jaar) en men-
sen in de leeftijdklasse van 60 tot 65 jaar. Dat laatste is ongetwijfeld mede veroorzaakt door de groei 
van de elektrische fiets. Voor kinderen vonden we al eerder dat er sprake was van een groei in het 
fietsgebruik, die trend lijkt zich nu versneld door te zetten.           
De stijging van het fietsgebruik onder mannen is ongeveer tweemaal zo hoog als onder vrouwen.    
Uit: Fietsflits (digitaal) van januari 2013 van Fietsersbond 
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