
 

 

 

Emmalaan (Foto: Jeroen van Hattum) 

Zorgen over verkeerssituatie Emmalaan 

do 4 mrt 2021, 13:00   

Het is op het stuk Emmalaan tussen de nieuwe rotonde Elemert en de Haffelderweg de bedoeling 

dat auto’s achter fietsers blijven rijden op de rijbaan, maar de praktijk is anders. 

D66 kaartte de nieuwe situatie op de fietsstraat van de week al even aan in de raadscommissie en de 

raad kreeg van de week ook post over de verkeersveiligheid op de Emmalaan. 

Han Lindeboom uit Den Burg liet de raad weten inmiddels voor de derde keer bijna te zijn 

aangereden op het nieuwe stukje Emmalaan. Wat hem betreft, is de maat vol. “Dit is 

levensgevaarlijk. Auto’s, zelfs bestelbusjes, proberen voortdurend fietsers te passeren en daar is 

geen ruimte voor, zeker niet gezien de stoepranden aan de zijkanten. Een fietsstraat is voor fietsers 

en de auto is daar te gast.” 

Volgens hem zou de fietsstraat duidelijk moeten worden aangeduid met borden of een grote 

beschildering op de weg. Auto’s verbieden op de fietsstraat kan wat hem betreft ook een optie zijn al 

is die rigoureus. “Er moet heel snel iets gebeuren anders vallen er gewonden of erger, zeker nu de 

scholen ook weer open zijn.” 

Een geheel nieuwe inrichting lijkt hem beter al kost dat veel geld. “Dan maar (tijdelijk) zo oplossen, in 

ieder geval moeten die stoepranden aan de buitenkant verlaagd worden zodat je als fietser niet klem 

wordt gereden.” 

https://www.texelsecourant.nl/


Een andere Texelaar die begin deze week net een vaccinatie had gehaald bij de prikpost in de TXL 

sporthal schreef in een brief aan de raad op de fiets diverse malen te zijn ingehaald door auto’s op 

het betreffende stuk rijbaan. “Door de laatste auto, een forse bestelbus, werd ik bijna van de sokken 

gereden, het ging net goed.” 

In de brief worden diverse vragen over de verkeersveiligheid opgeworpen en wordt gesteld dat er 

meer mensen zijn die een ‘bijna-aangereden-ervaring’ hebben. Volgens de briefschrijver is het geen 

optie om af te wachten hoe de verkeersstromen zich op het stuk Emmalaan gaan ontwikkelen. 

 



 



NIEUWS
Oud-Texelaar Tuur Elzinga wordt voorzitter FNV

Oud-Texelaar Tuur Elzinga (51) is woens-
dag verkozen tot de nieuwe voorzitter 
van de FNV. Elzinga, zoon van Henny en 

Margaret Elzinga, kreeg 52,2 procent van 
de 120.425 stemmen die de leden van de 
FNV de afgelopen weken uitbrachten bij 

de verkiezingen voor een nieuwe voor-
zitter. Elzinga, die tot zijn achttiende op 
Texel woonde en na het volgen van de 
OSG naar de overkant vertrok, is sinds 
2017 lid van het hoofdbestuur van de 
FNV. Hij wordt de opvolger van Han Bus-
ker (60) die de grootste vakbeweging van 
Nederland leidde vanaf 2017. Tegenkan-
didaat was Kitty Jong, net als Elzinga vice-
voorzitter van de FNV.

De afgelopen jaren was Elzinga bij de FNV 
actief als hoofdonderhandelaar bij de on-
derhandelingen tussen vakbonden, werk-
geversorganisaties en het Rijk over het 
nieuwe pensioenstelsel. De oud-Texelaar 
was van 2007 tot 2016 senator voor de SP 
in de Eerste Kamer. In zijn nieuwe rol als 
voorzitter van de FNV wil hij zich inzet-
ten voor onder meer het behoud van ba-
nen, verhoging van het minimumloon, de 
AOW en het sociaal minimum, voor meer 
sociale zekerheid en voor minder flexcon-
tracten voor werknemers. 

Fietsersbond: “Dit 
slaat nergens op”
“Dit slaat echt nergens op. Hier lag een 
vrij liggend fietspad. Dat ga je in een 
schoolzone toch niet zomaar weghalen? 
Onveilig en onduidelijk”, zegt Charles van 
der Mark, contactpersoon van de Fietsers-
bond, over de nieuwe situatie op de Em-
malaan.

“Als Fietsersbond kijken we door de bril van 
de fietser. Wat niet wil zeggen dat we de 
andere weggebruikers vergeten. Op deze 
manier ga je automobilisten pesten. De 
ZZP’er die in zijn busje onderweg is naar 
een klus, moet straks achteraan sluiten in 
een optocht lekker babbelende en keute-
lende scholieren. Dan kan de wethouder 
wel zeggen: Het is maar 350 meter. Maar 
je zit wel op een rondweg waar je overal 
vijftig mag en je, zonder waarschuwing 
vooraf, wordt geconfronteerd met fietsers 
op de rijbaan.”

Pertinente onjuistheden
Van der Mark wijst er op dat er in het ver-
keersbesluit in de Staatscourant pertinen-
te onjuistheden staan. “Er staat bijvoor-
beeld dat het CROW in het algemeen niet 
positief adviseert over vrij liggende fiets-
paden binnen de bebouwde kom, omdat 
deze leiden tot onveilig verkeersgedrag 
van automobilisten. Dat is kul. Automo-
bilisten rijden op de rijbaan, niet over het 
fietspad. Hoe kan dat tot onverantwoord 
gedrag leiden? Bovendien is er in het ver-
keersbesluit sprake van de aanleg van 
fietsstroken van 1,75 m in rode kleur. Ik zie 
veel rode verharding, maar geen enkele 
fietsstrook.”
“Het is echt onbegrijpelijk dat het vrij lig-
gende fietspad hier is weggehaald. Het 
CROW, het wetenschappelijk bureau dat 
over verkeerswegenbouw adviseert, zegt 
zelfs dat het kapitaalsvernietiging is om 
in een 30 km-zone een fietspad weg te ha-
len. Tenzij het echt nodig is.”

Wegwezen!
Elders in de Noordkop, zoals in Schagen en 
Den Helder, zijn volgens Van der Mark wel 
voorbeelden van versmalde 30 km-wegen. 
“Daarover zeggen mensen vaak: hartstik-
ke gevaarlijk. Maar wij zeggen van niet. Er 
gebeurt veel, maar automobilisten willen 
geen aanrijding op hun geweten en zijn 
heel alert. Maar dat zijn verblijfsgebieden, 
met winkels, etc. De Emmalaan is een ge-
biedsontsluitingsweg, waar automobilis-
ten onderweg zijn naar hun wijk, werk of 
de boot. Daar geldt: wegwezen! De com-
binatie van een smalle weg met fietsers 
veroorzaakt hier veel stress voor fietsers 
én automobilisten.”

Politie
In het verkeersbesluit staat ook dat de 
overleggroep verkeerszaken Texel, waar-
van de politie deel uitmaakt, een positief 
advies heeft gegeven. Van der Mark: “Ik 
begrijp er niets van dat de politie hier posi-
tief over heeft geadviseerd.”
Dat er aan één kant van de weg een recht-
opstaande trottoirband is gebruikt (en 
geen schuine) vindt hij ook riskant. “Als je 
als fietser een auto achter je hebt, begin je 
hem toch te knijpen en probeer je onwille-
keurig ruimte te maken. Als je trapper dan 
tegen zo’n band komt, lig je zomaar onder-
uit, mogelijk onder een auto.”

Eénrichtingsfietspad
Volgens Van der Mark had het helemaal 
zo niet gehoeven. “Er is daar voldoende 
ruimte om, bij een smallere middengelei-
der, aan weerskanten een fietspad aan te 
leggen. Dat zou het mooiste zijn. Als dat 
niet kan, dan is de volgende optie een 
tweerichtingsfietspad. Dat moet dan wel 
voldoende breed zijn: op zo’n druk fiets-
pad is 4,5 meter de norm.”

Veilig voor fietsers
Naar de argumenten achter de gemaakte 
keuzes is het gissen. Mogelijk te eenzij-
dige adviezen. “In Schagen en Hollands 
Kroon nodigt de gemeente – als er grote 
constructies aan de orde zijn – ons als Fiet-
sersbond uit voor een gesprek. We kijken 
mee met de ambtenaren, maar wel door 
de bril van de fietsers. We willen dat het 
veilig is voor fietsers.”

Fietsersbond op Texel
De Fietsersbond heeft op Texel een onder-
afdeling. Maar door een uitgedund be-
stuur en andere perikelen staan de activi-
teiten momenteel op een laag pitje, meldt 
voorzitter René Boon en zou, ook met het 
oog op de breed levende zorgen over de 
fietsveiligheid, versterking welkom zijn. 
“Gelukkig is er vanuit allerlei andere gele-
dingen wel veel aandacht voor de Emma-
laan.”

VRIJDAG 12 MAART 2021
WWW.TEXELSECOURANT.NL 

“Als zij vinden dat de schommel weg 
moet, moeten zij ook zorgen dat er een 
nieuwe speeltuin komt.”

De teleurstelling is groot bij de 8-jarige 
Sil Geus. De afgelopen weken genoot 
hij samen met vele leeftijdsgenoten van 
de schommels die zijn vader Peter Jan 
Geus aan de plataan in park de Wezen-
tuin had gehangen. De gemeente baalt 
dat ze deze beslissing moesten nemen, 
maar zag geen andere optie. “Als er een 
ongeluk gebeurt zijn wij aansprakelijk, 
ook al heeft de initiatiefnemer er een 
briefje op geplakt dat het op eigen risico 
is. Wij vinden het ook jammer, maar we 
kunnen niet anders. Het is daarnaast ook 
een monumentale plataan en daar mag 
niet zomaar een schommel aan worden 
gehangen.”

Initiatiefnemer Audrey Geus legt uit. 
“We wisten toen we de schommel op-
hingen al dat die waarschijnlijk wegge-
haald zou worden door de gemeente. Dit 
was ook meer een statement. De burge-
meester heeft drie jaar geleden aan de 
kinderen zelf beloofd dat er een nieuwe 
speeltuin zou komen, zodra nieuwbouw 
op de Groeneplaats af was. Die is al een 
tijdje af, maar er is steeds weer een re-
den om de nieuwe speeltuin uit te stel-
len. Kijk hoeveel animo er was voor de 
schommel. Er is wat afgespeeld hoor.”

Haar partner Peter Jan vervolgt: “Het 
was nog grappig. De gemeente kwam de 
schommel uit de boom halen, maar de 
ladder die ze meehadden was niet hoog 
genoeg. Ik kreeg wel direct complimen-
ten van de mannen over de manier waar-
op de schommels waren bevestigd, ze 
vonden dat ik het professioneel heb aan-
gepakt. Ik verwijt ook niemand dat deze 
schommel weg moet, ik begrijp waarom. 
Maar we willen wel echt graag snel een 
speeltuin voor de jeugd, zoals eerder al-
tijd was bij de Pofferglop.”

De kinderen vertragen het verwijderpro-
ces woensdagmiddag zoveel mogelijk 
om nog even te kunnen schommelen. Als 
Peter Jan dan echt begint met het verwij-
deren, ondervraagt de redactie Sil, Loet 
(6), Madelief Geus(9) en Lobke Teubel 
(9) over de nieuwe speeltuin. Wat mag 
er zeker niet ontbreken? “Een schom-
mel, een glijbaan en een klimrek”, roept 
Sil. Madelief vult aan: “Een wipwap, een 
speelhuisje en een draaimolen.” Daarna 
volgen in wikkekeurige volgorde een 
trampoline, boomstammen waar je 
overheen kunt lopen en een trapveldje.

Waar de kinderen en ouders het alle-
maal over eens zijn is dat er nu snel een 
speeltuin moet komen, nog voor de zo-
mer. Het heeft lang genoeg geduurd. 
De gemeente heeft nog geen tijdpad 
genoemd, maar stelde onlangs: “Vanuit 
de dorpscommissie is er een verzoek ge-
komen om weer een speelgelegenheid 
te maken in de Wezentuin. Ook de (ho-
reca-)ondernemers zijn daar voorstander 
van. Voordat we hier gehoor aan kunnen 
geven, willen we een aantal zaken goed 
voorbereiden: ten eerste de archeologi-
sche waarde van de Wezentuin. Er mag 

niet overal gegraven worden. De locatie 
van een speelgelegenheid moet in lijn 
zijn met de bepalingen rondom de ar-
cheologische waarde van de Wezentuin. 
Ten tweede willen we een plek maken 
die bijdraagt aan de positieve beleving 
van het plein. Er zal gezocht worden naar 
een speelaanleiding met natuurlijke uit-
straling, conform de aanbevelingen in 
het speelbeleidsplan.”

De schommel is zonder schade voor de 
boom verwijderd. De buurtbewoners ho-
pen dat er snel een speeltuin verschijnt.

“Burgemeester heeft een speeltuin beloofd”

Oud-Texelaar Tuur Elzinga.

Peter Jan Geus woensdag bij het verwijderen van de schommel. Bij de ladder de 8-jarige Sil.

Het eerste kievitsei

Niet altijd is de kievit blij
als men ‘t vindt: haar eerste ei.
Dit jaar op Texel vond ze ‘t wel best,
want Cees Dijker beschermde ‘t nest.

Ooit, landelijk, ging ‘t ei op reis,
won de vinder vaak een prijs.
Als sport en oude traditie, zo
kreeg ‘t koningshuis dat ei cadeau.

Als ‘t in die tijd eens praten kon,
zei ‘t ei vast: “Majesteit, pardon,
rijk, die tradities en gebruiken,
maar ‘k word toch liever een kuiken.”

kleinkind van Huib de Rijmelaar

Hoe lang kan jouw bedrijf zonder je social mediakanalen?
“Hoe lang kun jij als bedrijf zonder je 
sociale media en welke stappen neem je 
als Facebook of Instagram je ten onrech-
te blokkeert?” Die vraag stelt Duncan 
Whyte van Langeveld en de Rooy (onder 
meer uitgever van de Texelse Courant). 
Samen met VDK Media van Dennis van 
der Kooi komt het bedrijf met een ver-
zekering die dit soort problemen snel 
oplost.

Het gebeurt steeds vaker: bedrijven wor-
den zonder waarschuwing of opgaaf van 
reden geblokkeerd van sociale media. Dit 
is een groeiend probleem omdat bedrij-
ven steeds afhankelijker worden van on-
line platformen zoals Facebook en Insta-
gram. “Als dit dan gebeurt, raak je al snel 
verstrikt in een web van telefoontjes, 
onduidelijke lijntjes en lange wachttij-
den. Je bent zo een aantal weken verder 
voor je account weer geactiveerd is, als 
het al lukt. En hoe lang ben jij bezig als je 
de naam van je bedrijf wilt wijzigen op 
Facebook?”, stelt Dennis.

Voor ondernemers is het steeds belang-

rijker om zichtbaar te zijn. Maar soms 
kan de domeinnaam om onduidelijke 
reden worden geblokkeerd op Facebook 
en Instagram. In één geval kon niets van 
een ondernemer zijn website worden 

gedeeld en zelfs losse berichten plaatsen 
was een probleem. Als bedrijf zit je dan 
met de handen in het haar.

VDK Media en LenR bieden een voor Ne-

derland unieke verzekering, waarmee 
de klanten, vaak binnen 24 uur, van de 
‘zwarte lijst’ worden verwijderd. Zo ben 
je snel weer verzekerd van interactie met 
je klanten en volgers. Eenmalig betaal je 
€100,- voor de domeinverificatie en pa-
ginaoptimalisatie wat vaak resulteert in 
meer bereik.

“Door ons gezamenlijke netwerk weten 
we wat er speelt en hebben we veel ken-
nis in huis. Voor €79,- per jaar, oftewel 
nog geen €7,- per maand zorgen wij er-
voor dat geen enkele ondernemer in de 
knel hoeft te zitten met zijn of haar soci-
ale media. Voorkomen is beter dan gene-
zen”, stelt Duncan.

De verzekering is af te sluiten via vdk-
media.com/texelse-courant. Let op: De 
verzekering is pas geldig dertig dagen na 
het afsluiten. “Ben je nu geblokkeerd of 
wil je je paginanaam per direct wijzigen, 
dan kan dat ook. Alleen vragen we dan 
een eenmalig bedrag om het op te los-
sen”, besluit Dennis.

Contact via sociale media is erg belangrijk voor bedrijven.
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