
 

Aanzet Fietsbeleid Texel 
 

 

Uitgangspunt is dat het fietsbeleid goed aansluit op: 

1) Visie Fietsersbond Nederland 2040 

2) Regionaal Toekomstbeeld Fiets Noord-Holland 2040 

3) Verkeersplan Texel? Nog niet in bezit. 

Fietsbeleid op hoofdlijnen: 

Ik mis hier expliciet 7 van de 10 uitgangspunten (in vet rood) van de Fietsersbond voor 

gemeentes, misschien zitten ze in de tekst inbegrepen, maar het lijkt me belangrijk bij de 

landelijke Fietsersbond aan te sluiten: 

1. Voetgangers en fietsers op 1 

2. Lagere snelheid 

3. Regionale doorfietsroutes (jouw punt 2b) 

4. Fietsparkeren voor iedereen en overal 

5. Stimuleer de fiets 

6. Fietsen zonder hinder 

7. Fietsen als medicijn (jouw nr. 1) 

8. Weg met fossiele tweewielers 

9. Ruimte voor de hele fietsfamilie (jouw punt 2a) 

10. Investeer in de fiets 

 

1) Veilig en comfortabel kunnen fietsen op een eiland met biodiversiteit en zo een bijdrage 

leveren aan een gezond en actief Nederland. 

2) Aansluiting vinden op het landelijk nagestreefde hoofdnet bestaande uit 

a) Fietsfamilie netwerk 

b) Doorgaand, functioneel en snel netwerk 

c) Rustig route netwerk 

3) Optimale aansluiting van de fiets op openbaar vervoer- en parkeerfaciliteiten (Teso, Trein 

en bus), zodat deze een volwaardig alternatief vormen van de auto als vervoermiddel 

4) Prioriteit geven aan knelpunten als gevolg van  

a) Ontbrekende straatverlichting buiten de bebouwde kom (reflectoren op fietspaden bij  

    gevaarlijke bochten 
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b) Ontbreken van handhaving van de maximum snelheid van gemotoriseerde voertuigen 

c) In de weg uitstekende boomwortels 

d) Het ontbreken van strooifaciliteiten op wegen waar stoeptegels in de verkeerde richting  

    zijn gelegd of boomwortels voor ernstige oneffenheden zorgen. 

e) Het ontbreken van de invoering van het STOP principe  

    STOP Eerst Stappen, dan trappen, dan OV en tenslotte auto’s 

    Maar dit ook toepassen op gewone fietsen, racefietsen, bakfietsen, e-bikes en pedelecs 

Vervolgstappen: 

 

In het algemeen: ik vind de vervolgstappen zoals nu geformuleerd meer een opsomming dan een actielijst. De 

fietsersbond is er voor acties. Ook mis ik een Roadmap met prioriteiten en een tijdsvolgorde in het actieprogramma. 

 

1) Vervolg ondersteuning Gemeente Texel bij oplossen verkeersknelpunten (Ireen’s punt 2 

Herinrichting Kogerstraat hoort hier onder, of onder 7), maar ontbreekt in dit stuk) (Punt 4 

van Ireen past hier ook onder, of andersom) 

2) Actief volgen ongevallen / incidenten statistiek Texel 

3) Huidige Fietsknooppuntenkaart (zie bijlage) nader rubriceren en helpen transformeren naar 

na te streven hoofdnet: 

a) Vrijliggende fietspaden zoals Skillepad deze zijn soms wel te smal (Punt 9 Ireen) en hier 

zouden er veel  

    meer van moeten komen (meer smalle paden?) 

b) Losliggende fietspaden langs hoofdwegen zoals Ppontweg hier soms last van 

boomwortels  

    op Waalderweg en verkeerd liggende fietstegels zoals in de Koog tussen paal 20 en 21 

    Op hoofdwegen in dorpen zoals Emmalaan zijn vrij liggende fietspaden een noodzaak 

(Punt 1 van Ireen, daar verder uitgewerkt) 

c) Wegen waar auto’s en fietsen beiden op mogen rijden zoals Hoofdweg, Muyweg en  

     Slufterweg. (Punt 3 van Ireen Mienterglop ontbreekt hier. Eigenlijk is het aspect 

“Mienterglop” maar een onderdeel van de herziening van het Parkeer- en 

Verkeerscirculatieplan van De Koog, waarop wij en nog 7 andere organisaties hebben 

ingesproken. Procedure loopt. Eigenlijk is dat een apart punt dus.) Hier spelen problemen 

van maximum snelheid en landbouwwerktuigen 

4) Aansluiting zoeken bij gemeentelijke overleg om beslissingen over het oplossen van 

verkeersknelpunten te nemen (Punt 6 Ireen, maar noemt aanvullend de kwetsbare 

verkeersdeelnemers) en toe te zien dat er een apart budget voor fietsen komt 

5) Aansluiting zoeken bij landelijk overleg Rover & Landelijk Fietsersbond om knelpunten 

m.b.t. NS, Teso en Busvervoer op te lossen. 

6) Knelpuntenlijst Fietsersbond Texel nader uitwerken en prioritseren (Punten  5 Oudeschild- 

Vrachtverkeer, 7 Oudeschild Kruising Bolwerk-de Ruyterstrat;en 8 Oversteekplaats 

Gasthuisstraat – Pontweg van Ireen toevoegen) 

7) Van Punt 10 van Ireen, Texel Fietseiland, een apart punt maken, is heel belangrijk aangrijpingspunt 

voor onze acties. 

6)  
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