
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel. 

Datum:       07-04-2022 

Locatie:      Hotel “De Lindeboom”, Den Burg 

Aanwezig: Ireen Boekel, René Boon, Rico Meertens, Harry de Porto en Hannie Oskam. 

Afwezig:    Han Brezet en Frank Biesboer. 

 

1.Opening, agenda en mededeling. 

    Hannie opent (als voorzitster) de vergadering om 20.10 uur.  

    Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de (volle) agenda.  

    Ireen deelt mee, dat ze benaderd is om deel te nemen/na te denken over een nieuwe  

    inrichting van de Emmalaan. 

2.Verslag vergadering van 20 januari.  

    Er zijn geen op- en aanmerkingen op dit verslag, dus goedgekeurd. 

    Het is een duidelijk verslag van de besproken agendapunten. Dank aan Harry. 

3.Verslag Overleg Verkeerszaken Texel (O.V.T) op 03-03-2022. 

    a. Deelname aan het O.V.T.  

        Zijn er (juridische) gevolgen voor de F.B.O.T door deel te nemen aan het O.V.T.? 

        Worden we als een “serieuze” partner gezien, m.a.w. in hoeverre zijn onze kritiek-  

        punten t.a.v. bepaalde verkeerszaken van belang in dit overleg. Worden ze in het  

        advies aan de gemeente doorgegeven? 

        Van belang is, dat we de vergaderstukken voor dit overleg (=4x per jaar) vooraf in onze 

        Fietsersbondvergadering kunnen bespreken. 

    b. Afvaardiging van de F.B.O.T.  

        Twee afgevaardigden is nodig, samen staan we sterker in het O.V.T.  

        Ireen en Harry zijn beschikbaar. 

     c. Bezwaar Schilderend.  

         Dit blijft gehandhaafd. Het voorstel van een 30km weg wordt niet overgenomen door  

         Gemeentewerken, de positie van fietsers op deze drukke ontsluitingsweg is niet  

         duidelijk. De talrijke uitritten/zijwegen vormen een groot probleem. 



     d. Bezwaar Randweg. (gedeelte Californiëweg-Ploeglanderweg)  

         Dit gedeelte is reeds afgerond, het fietspad is verdwenen en het is een “shared space”  

         weg, helaas geen fietsstraat, de “auto” heeft de inrichting bepaald. 

         Volgens de fietsersbond was er ruimte genoeg voor een vrijliggend breder fietspad,  

         zeker bij éénrichtingsverkeer op dit stuk. 

      e. Kruising Randweg-Californiëweg.  

          Het huidige inrichtingsvoorstel voor deze kruising is absoluut onveilig voor de fietser 

          (m.n. richting De Koog). De fietser moet nu 2x een drukke weg in de zomer oversteken 

          richting het (vernieuwde) fietspad langs de Ruyslaan. Het “gevaar” bestaat dat fietsers  

          al voor de kruising zullen oversteken richting Ruyslaan. 

       f. Vrachtverkeer Kogerstraat.  

           Gemeentewerken is bereid om hier een verbod voor vrachtverkeer in te voeren, dus  

           afwachten wanneer dit ingaat. 

       g. Afdeling VVN Texel.  

           Deze afdeling zou voor de Fietsersbond Texel een steun in het OVT overleg kunnen  

           zijn, maar wel als “zelfstandige” partner. 

           Helaas is VVN Texel een min of meer “slapende” afdeling. Er is geen duidelijke 

           afvaardiging uit de leden van het VVN Texel.  Hoe zou dit kunnen verbeteren?  

4.Ontwikkelingen vernieuwing fietspaden 2022/2023/2024. 

    (besproken in het overleg tussen SBB, Gemeentewerken en FBOT op 11-02-2022) 

     Ze worden verdeeld in cluster 3 (2022-2023) en cluster 4 (2023-2024). 

     Dit punt was in deze afdelingsvergadering het belangrijkste gespreksonderwerp en werd  

     uitstekend toegelicht door Harry, met ondersteuning van duidelijke computerbeelden/  

     foto’s en afmetingen. (Dit overleg is alleen bestemd voor intern gebruik bij de FBOT) 

    *t.a.v. cluster 3:  

       - het verwijderen van het fietspad langs de Randweg (vanaf Ploeglanderweg tot het  

          Paggapaadje) wordt door de FBOT als onnodig beschouwd. Het fietspad kan verbreed  

          worden zonder dat de Natura 2000 Habitat aangetast wordt. 

        -de Monnickenweg wordt met een betonpad geschikt gemaakt voor fietsers, 



         het was geen bestaand fietspad. Tot verbazing van de FBOT is de Monnickenweg  

         vanaf de Randweg nu wel als een fietspad aangegeven. Is dit recent door SBB aange-  

         bracht? 

         Waarom deze onverharde weg in een mooie (wandel) omgeving “aantasten” met een  

          breed betonpad?? 

    *t.a.v. cluster 4:  

       -de fietspaden van de Tureluurweg en langs de Skertterweid kunnen volgens SBB  

         verwijderd worden. Argumenten hiervoor zijn o.a. dat ze moeilijk verbreed kunnen  

         worden vanwege de naastliggende natuurontwikkeling en wateroverlast op de  

         Tureluurweg. 

          Dit laatste is een zwak argument. Het gebeurt niet zo vaak en heeft te maken met de  

          te lage ligging van het pad t.o.v de bermen, het water kan niet wegstromen. 

          Wellicht is het verbreden niet noodzakelijk, renovatie en verhogen zou dan voldoende  

          zijn. 

          Het zijn fietspaden, die m.n. in de zomer gebruikt worden door de vele recreatieparken  

          langs de Grensweg,maar ook veel Texelaars maken gebruik van deze fietspaden op weg 

          naar het Turfveld of strandpalen. 

          Deze “intieme” en prachtig gelegen fietspaden vragen niet om een breedte van 3 m.  

          beton!  Een nieuw laagje asfalt is beter.   

         -het fietspad vanaf BosQ richting Jan Ayeweg is inderdaad niet breed en in slechte staat 

 door de vele boomwortels. Verbreding is minder noodzakelijk vanwege het  

 éénrichtingsfietsen op dit pad. Moet het dan verdwijnen? 

 SBB en Gemeentewerken willen dit gedeelte van de Rozendijk inrichten als “shared       

space”. De fietsersbond streeft dan naar naar een fietsstraat met een inrichting waarbij  

 de auto ondergeschikt is.  Het 2e gedeelte van dit traject is eenrichtingsverkeer voor de  

 auto, dus dit moet toch mogelijk zijn. Voor fietsers graag asfalt. 

 Het fietspad van de Fonteinsweg naar de Jan Ayeweg kan gehandhaafd blijven, maar    

moet wel gerenoveerd worden vanwege de vele gaten en scheuren door boomwortels. 

5.Bezwaren/knelpunten van de Hoofdweg.   

    De huidige “kromme” belijning van de Hoofdweg wordt verbeterd. 



    Het aanpakken van de andere knelpunten van de Hoofdweg worden pas aangepakt na het  

    afronden van de Postweg-werkzaamheden. 

 

De overige agendapunten, 6 t/m 10, zijn door tijdgebrek slechts terloops of niet besproken. 

Wellicht kunnen ze ook voor de volgende vergadering van de FBOT geagendeerd worden. 

 

Om 22.20 sluit Hannie de vergadering. 

Voorstel volgende vergadering:  maandag 2 mei (in de Lindeboom) 

 

Notulist: Rico Meertens.    

 

  

         

  

 

     

 

 

         

  

 

        

 

 


