
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel 
 
Datum:  20-01-2022 
Locatie: online 
Aanwezig: Han Brezet, Ireen Boekel, René Boon, Rico Meertens, Harry de Porto. 
Afwezig: Hannie Oskam en Frank Biesboer. 
 

1. Opening en mededelingen 
Han opent de vergadering en deelt mede dat Charles van der Mark terugtreedt. Charles heeft dit schriftelijk 
aangegeven en een ieder heeft hiervan een kopie ontvangen. 
  
Han stelt voor om van de vergadering een kort puntsgewijs verslagje met de besluiten te maken. 
Harry neemt dit op zich. 
 
 

2. Verslag vergadering van 9 december 2021 
Er zijn geen op of aanmerkingen, een duidelijk verslag. Hannie heeft het verslag al op10 december afgerond, 
hetgeen  een zeer snelle actie was, met de complimenten daarvoor. 
 
 

3. Bestuurszaken/activiteiten 
Terugtreding Charles van der Mark 
Eén van de taken van Charles is de output van de onderafdeling Texel op de website te posten. 
Harry gaat met Charles bespreken of wij dit over kunnen nemen. 
 
Deelname Overleggroep Verkeerszaken Texel (OVT) 
Tijdens het overleg met gemeentewerken (GW) over de Randweg is ter sprake gekomen dat de 
Fietsersbond onderafdeling Texel (FBOT) uitgenodigd gaat worden als agendalid van het  OVT. Ireen wordt 
dit lid namens de FBOT. Wel is het van belang bij het eerstvolgende overleg duidelijk te krijgen welke rol 
FBOT in dit overleg krijgt. Is er de mogelijkheid voor inbreng of zijn we alleen toehoorders.  
Ireen gaat Jacob Jan Brouwer antwoorden dat ze graag gebruik maakt voor deelname aan OVT en de 
stukken wil ontvangen voor het volgende overleg en de subsidie aanvraag van de gemeente bij de Provincie 
voor de fietspaden omgeving Ruijslaan. 
 
Emmalaan 
Het door de FBOT ingediende bezwaarschrift wordt ingetrokken om de werkzaamheden niet te vertragen. Bij 
de intrekking is de toevoeging gedaan dat de FBOT betrokken wil blijven bij het maken van de nieuwe 
inrichting. 
 
Randweg 
Er is in december 2021 overleg geweest met GW over het verwijderen van het fietspad tussen de 
Californiëweg en de Ploeglanderweg. De FBOT heeft hierbij aangegeven het verwijderen van het fietspad 
onverstandig te vinden. FBOT heeft gevraagd om de werkzaamheden uit te stellen naar de winterperiode 
2022- 2023, omdat er nog een verkeersbesluit moet worden genomen aangezien de verkeerssituatie wijzigt. 
GW gaat hier niet in mee. Intussen is er een verkeersbesluit gepubliceerd.  
Besloten is om een bezwaarschrift in te dienen tegen het verkeersbesluit “Verwijderen Fietspad aan de 
Randweg”. (Actie Han en Ireen)  
 
Rotonde Keesomlaan - Westerweg - Pontweg. 
FBOT wacht het voorlopig af en krijgt wellicht nog informatie vanuit het OVT. 
 
Vervangen riool Schilderend 
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Er is een verkeersbesluit gepubliceerd waaruit blijkt dat de 
straat ingericht gaat worden als 50 km/uur. Dit is in strijd met het Wegencategoriseringsplan (WCP) van Den 
Burg dat door de raad is aangenomen. In het WCP staat dat besloten is om de straten binnen de bebouwde 
kom (BiBeKo) van Den Burg gefaseerd te herinrichten naar 30 km/uur.  
Besloten wordt om eerst in overleg te gaan met GW alvorens bezwaar te maken tegen de inrichting. (Actie 
Ireen) 
 
Kruising Oorsprongweg - Postweg 
Een bewoner heeft gevraagd of de FBOT naar de nieuwe situatie wil kijken. In zijn beleving wordt het 
onveiliger in de nieuwe situatie. Na overleg is de conclusie van de FBOT dat er door gebrek aan ruimte geen 



andere oplossing mogelijk lijkt. Han gaat Charles nog vragen om hier naar te kijken. (Actie Han) 
 
Shared Space 
Shared Space heeft de aandacht bij de gemeente Texel om het toe te gaan passen. GW heeft een verzoek 
gedaan aan FBOT om inspirerende voorbeelden van Shared Space in te brengen. Han gaat zich in Shared 
Space verdiepen. (Actie Han) 
 
Waddendijk proef (Ceres) 
De heer Bert Dennenberg van GW heeft de FBOT gevraagd een reactie te geven op de proef voor het 
openstellen van toegangen naar de Waddendijk, buitendijks. Harry maakt hier een concept voor en stuurt 
het naar Ireen. (Actie Harry en Ireen) 
 

4. Rondvraag 
Ireen informeert over het gesprek met de “Raad van Openbaar Bestuur” over het onderwerp Emmalaan. 
Op een later tijdstip wordt Ireen op locatie geïnterviewd door deze raad.  
Harry vraagt aandacht voor het tracé 3 van het opknappen van de fietspaden in De Dennen. Ireen neemt 
dit mee naar het OVT overleg in maart. (Actie Ireen) 
Rico en Harry stellen voor om de planning van de werkzaamheden aan wegen, straten en fietspaden op te 
vragen. Ireen kan dit wellicht in het OVT aankaarten. (Actie Ireen) 
 

5. Sluiting 
Han sluit de vergadering. 
Volgende vergadering is gepland op 17 februari 2022.  
 
 
 
      
      
  
 
 


