
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan:  de Gemeente Texel 
  Postbus 200, 1790 AE Den Burg 
T.a.v.:  Team Beleid 
Van:  Fietsersbond – Onderafdeling Texel 
Betreft:  Zienswijze inzake het Parkeer- en Verkeercirculatie-conceptplan De Koog 
D.d.:  2 juni 2021 
 
 
Geacht Team Beleid, 
 
Hiermee doen wij u onze zienswijze inzake het Parkeer- en Verkeercirculatieplan voor de Koog 
toekomen. 
 
Met genoegen constateren wij dat in het plan diverse maatregelen worden voorgesteld die van groot 
belang zijn voor de fietsers in dit gebied en die de fiets-veiligheid, het fiets-comfort en de 
parkeervoorzieningen voor de diverse soorten fietsen bevorderen. Dat geldt zowel voor de 
maatregelen in het centrum als daaromheen. 
 
In het bijzonder staan wij vierkant achter uw voorstel om op de erftoegangsweg Mienterglop een 
maximale snelheid van 30 km/u in te stellen en zijn wij graag bereid u bij de verdere invulling daarvan 
met raad en daad terzijde te staan. Uit eigen observaties en snelheidsmetingen ter plekke is ons 
bekend dat, hoewel na de weder-openstelling van de Nieuwlanderweg de verkeersintensiteit op het 
Mienterglop weer is afgenomen, de toegestane hoge snelheid op dit landelijke weggetje nog steeds 
tot gevaarlijke confrontaties tussen enerzijds voetgangers, fietsers en bewoners (vooral: kleine 
kinderen en senioren) en anderzijds -te- snelverkeer leidt.  
Bij de instelling van de 30 km/u snelheidslimiet voor het Mienterglop achten we twee daarmee 
samenhangende maatregelen van essentieel belang voor het functioneren van het weggetje als zowel 
veilige erftoegangsweg voor het verkeer en bewoners in het algemeen als voor doorgaande fietsers: 
1. de instelling van het éénrichtingsverkeer op het Mienterglop vanaf de kruising met de  
Kamperfoelieweg tot aan de Boodtlaan blijft zoals deze nu (2 juni 2021) is; 2. de levensgevaarlijke 
kuilen (ca. 1 meter breed, meters lang, tot 30 cm diep) in de berm -ontstaan tijdens de recente 
wegomlegging over een lengte van honderden meters naast het talud- worden hersteld. 
Onze voorkeur verdient natuurlijk de inrichting als een ETW 30 km weg, conform de principes van 
Duurzaam Veilig en de richtlijnen van de CROW, met ligging binnen de bebouwde kom. 
 
Eenzelfde pakket aan maatregelen (30 km/u maximum; herstel kuilen) wordt voorgesteld voor de 
Kamperfoelieweg en het Oude Dijkje. 
 
Graag zijn wij bereid u bij de verdere concretisering van de plannen te adviseren en mee te denken 
inzake gewenste oplossingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Fietsersbond 
Onderafdeling Texel 
 
p/a 
Mienterglop 44 
1796MS De Koog 
Texel 
0631644248 
 
 
 
   
  
 


