
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel 
Datum:  2 mei 2021 
Locatie: Lindeboom 
Aanwezig: Harry de Porto, Ireen Boekel, Rico Meertens, Hannie Oskam 
 
1. Opening en mededelingen 
Ireen opent de vergadering. Ze deelt ter plekke de agenda uit, die wordt aangevuld met mededelingen en 
verslag vorige vergadering. Ireen constateert dat de communicatie over de vergadering niet optimaal is 
verlopen. Dat moet beter in het vervolg. We spreken af de agenda voortaan 5 dagen voor de vergadering 
rond te sturen en ook met de – niet vertrouwelijke – stukken op de site te plaatsen. Ireen zal Charles vragen 
het beheer van de site over te dragen aan Harry. We willen ook een jaaragenda maken. Een voorstel 
daarvoor wordt volgende keer geagendeerd. 
 
2. Verslag vergadering 8 maart 2022 
Een duidelijk verslag waarover er geen opmerkingen zijn, met dank aan Rico. Harry stelt voor in het vervolg 
actiepunten nog duidelijker te benoemen met de naam van degene die de taak uitvoert.  
N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat we het verslag van de OVT nog niet hebben ontvangen, lastig omdat 
we dit graag vanavond voor de volgende vergadering van 31 mei zouden hebben besproken. Ireen zal 
nogmaals om verslag en agenda vragen en stukken rondsturen. 
Ze heeft bij de Fietsersbond de vraag uitgezet hoe om te gaan met het verzoek van de OVT om als lid van 
de OVT geen bezwaren meer in te dienen, maar hier nog geen reactie op gehad. Wij blijven bij ons 
standpunt dat we wel op tijd plannen moeten krijgen om hier onze mening over te kunnen geven. En willen 
ook dat genoteerd wordt als we het oneens zijn met plannen.  
Ireen heeft Rita Dogger van de dorpscommissie gemaild of zij iemand kunnen afvaardigen of kennen om 
VVN te vertegenwoordigen in de OVT. Daar is nog geen antwoord op gekomen; dit wordt intern besproken.  
Er is nog geen verkeersbesluit over vrachtverkeer Kogerstraat genomen.   
 
3. Voortgang provinciale en gemeentelijke fietsknelpunten 
Rico heeft stukken bekeken. Redoute is goedgekeurd (doortrekken fietspad met middengeleider i.v.m. 
gevaarlijke oversteekpunt). Dit gaat goed, niets op aan te merken. Ireen zal het stuk nog met ons delen. Ze 
miste wel de rotonde bij de Keesomlaan/Westenweg die niet in het plan staat. Navraag hierover is al gedaan 
bij de Fietsersbond, maar we hebben even niet paraat wat reactie hierop was. 
En zou verbetering fietspad Pontweg hier ook niet in opgenomen kunnen worden?  
 
4. Uitnodiging gemeente Texel inz. Plannen Emmalaan 
Ireen heeft uitnodiging ontvangen. Harry wil ook graag deelnemen. We zullen Charl die zich goed in deze 
situatie heeft verdiept vragen eveneens deel te nemen. De stukken worden vooraf toegestuurd. Ireen zal die 
met ieder delen. 
 
5. Uitnodiging opening Randweg/Californiëweg op 9 mei 
Ireen heeft hierover al gemaild. Frank heeft reactie gegeven. Na enig overleg wordt besloten de uitnodiging 
af te slaan. De procedures waren zeer oninzichtelijk, informatie kwam pas na veel aandringen te laat 
beschikbaar. Er loopt nog een bezwaar. Nu dit feestje met onze aanwezigheid opluisteren is niet handig.  
 
6. Bezwarencommissie 1 juni 2022 
In deze vergadering worden de door ons ingediende bezwaren i.v.m. Schilderend en Randweg behandeld. 
Kort ervoor zullen we verweerschrift ontvangen. Ireen en Harry gaan en zorgen voor goede voorbereiding. 
Het gaat in beide gevallen om procedures en inhoud. 
 
7. Gesprek Gemeentewerken 
Harry en Ireen hebben gesprek gevoerd op uitnodiging van manager Jacob Jan Brouwer. De verwachting 
was dat het over de Kogerstraat zou gaan. Het gesprek ging echter alle kanten op. Indruk is dat hij vooral op 
zoek was naar draagvlak en verbinding en aftast wat Fietsersbond hierin kan betekenen. Hij lijkt wat angstig 
voor nieuwe wethouder, mogelijk van PvdA of GL. Zocht draagvlak bij ons voor 30 km in Den Burg. Wij 
vinden dit natuurlijk prima. Vereist wel dat het dorp hiervoor geschikt wordt gemaakt d.m.v. 
snelheidsremmers, slingers enz. Opvallend was dat JJB vaak schermt met anderen: omwonenden, bedrijven.  
 
8. Verzending nieuwsbrieven in eigen beheer? 
Is wel ambitie, maar eerst basis goed op orde hebben.  
 

 
9. Enquête fietsstad 



Het meest genoemd worden: de slechte staat van onderhoud, de drukte op de fietspaden, mede als gevolg 
van de diversiteit aan vervoersmiddelen. Het zijn punten die we bij gelegenheid kunnen gebruiken bij bv. 
Bezwaren, nieuwsbrieven enz.  
 
10. Status shared space 
Hiermee is 25 jaar geleden in Friesland een start gemaakt. Toen was dat op bepaalde plekken nog mooie 
optie: mengen van auto's en fietsers door goed rekening met elkaar te houden. Recent rapport hierover heeft 
duidelijk gemaakt dat dat in deze tijd, met allerlei vervoersmiddelen door elkaar moeilijk in te passen is. JJB 
gebruikt de term sindsdien niet meer. 
 
11. Contouren Regionaal Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 
I.v.m. tijdgebrek schuiven we dit punt door naar de volgende keer (beter voorbereid). 
 
12. In gesprek met politieke partijen 
Zodra bekend is welke wethouder verantwoordelijk wordt is gesprek met wethouder eerste prioriteit. 
 
13. Rondvraag 
Na enig onderzoek constateert Harry dat de bermen naast de betonnen fietspaden niet goed zijn 
aangehaakt, soms is sprake van een behoorlijk hoogteverschil. Sbb zorgt, volgens contract met gemeente, 
voor de bermen. Harry stelt voor op basis van fotomateriaal de resultaten van zijn schouw in kaart te 
brengen en Piet Conijn, projectleider, hierover te informeren. Hij zal er ook wat tekst bij opnemen, maar 
vraagt anderen hem daarin te versterken. Een goed idee. Piet Conijn heeft fietsersbond ook uitdrukkelijk 
gevraagd met initiatieven te komen. 
 
Harry stelt de vraag of het wenselijk is om bij ons verzet tegen de fietspadenplannen in het bos gezamenlijk 
op te trekken met ondernemers als bv. Dennenoord of de Zilvermeeuw.  
Of mogelijk ook partijen als de St. kernwaarden Texel of de Dorpscommissies Den Burg en Den Hoorn.  
We besluiten dit punt even te laten rusten. Rondvragen hoe partijen hier tegenaan kijken kan natuurlijk zeker 
geen kwaad. Rico zegt toe vast dorpscommissie Den Hoorn te zullen informeren over plannen met de 
Rommelpot. 
 
Harry denkt dat meer actie geboden is omdat sommige plannen al in het najaar zullen worden uitgevoerd. 
Het is een trein die doordendert als het ons niet lukt tijdig verzet te mobiliseren. Afgesproken wordt dat Harry 
gaat stoeien met het opstellen van een petitie, waarmee we de boer op kunnen.  
 
Volgend overleg 9 juni in de Lindeboom. Hannie is dan waarschijnlijk op vakantie.  
    
      
 Actiepunten: 

1. Agenda wordt in het vervolg 5 dagen voor de vergadering rondgestuurd en met stukken op de site 
geplaatst. 

2. Ireen vraagt Charles het beheer van de site over te dragen aan Harry. 
3. Concept-jaarverrgaderagenda wordt volgende keer besproken. 
4. Stukken OVT worden naar ieder doorgestuurd. 
5. Ireen stuurt info over voortgang provinciale en gemeentelijke fietsknelpunten door. Past verbeteren 

fietspaden langs Pontweg hierin? 
6. Ireen/Harry  gaan meepraten over plannen Emmalaan, ze vragen Charles hen te vergezellen.   

7. Ireen laat weten dat we niet bij opening Randweg aanwezig zullen zijn. 
8. Harry en Ireen wonen bezwaarcommissie bij op 1 juni. 
9. Zodra nieuwe wethouder bekend is gaan we afspraak regelen. 
10. Harry maakt beeldoverzicht van de staat van de bermen langs de nieuwe betonnen fietspaden, 

aangevuld met tekst om ter kennis te brengen aan Piet Conijn.  
11. Harry maakt opzetje voor petitie tegen alle slechte fietspadenplannen in het bos.  
12. Volgend overleg 9 juni in de Lindeboom.  

 


