
Concept analytisch verslag Fietsersbond OnderAfdelingsvergadering Texel  
Datum: 9 juni 2022 
Locatie: Lindeboom 
Aanwezig: Harrie de Porto, Arie Maat, Ireen Boekel, Rene Boon, Han Brezet 
 
1. Opening en mededelingen 
Ireen opent de vergadering. Hannie en Frank zijn helaas verhinderd, maar de laatste heeft 
zijn opmerkingen schriftelijk doorgegeven, die dan bij de betreffende agendapunten kunnen 
worden behandeld.  
2. Verslag vergadering 2 mei 2022 
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Hannie. 
3. Update uitnodiging gemeente Texel inzake de Emmalaan 
De Fietsersbond OA Texel is uitgenodigd voor de bijeenkomst met de Gemeente en het 
adviesbureau op 8 september. Ireen is dan met vakantie, maar Harrie zal de honneurs 
waarnemen, samen met Charles. Dat komt goed uit, omdat zij samen ook al de inspraak-
notitie van de Fietsersbond over deze zaak hadden opgesteld. Frank had al aangegeven dat 
variant 2 zijn voorkeur had. Overigens zal de vergadering besloten zijn, zodat we op 8 
september hierover van Charles en Harrie nog geen uitsluitsel mogen verwachten. 
4. Update Commissie Bezwaarschriften 1 juni 2022 
De Fietsersbond OA TX heeft 3 bezwaarschriften over resp. de casussen Hoofdweg 
(aanpassing kruising oa door adequate bebording), Randweg (opheffen fietspad) en 
Schilderend (50 km/u naar 30 km/u) ingediend. Deze zijn deels op 16 maart en deels op 1 
juni in de Commissie Bezwaarschriften besproken. Ook hebben we in het algemeen 
aanbevolen om meer tijd beschikbaar te laten zijn tussen het bekendmaken van een besluit 
en de uitvoering daarvan. Harrie en Ireen hebben de bezwaren inzake Randweg en 
Schilderend bovendien in persona nader toegelicht in de bezwarencommissie van 1 juni.  
5. Update OVT 
Op de agenda van de vergadering van de OVT van 31 mei, waar Ireen en Harry bij aanwezig 
waren, stonden onder andere de volgende agendapunten: 

- Verkeersbesluiten over de Dorpsstraat en het Winkelgebied Den Burg 
- Uitbreiding van de voetgangerszone Haven Oudeschild 
- (De gevaarlijke) Kruising Waalderstraat, Waalderweg en Georgiëweg 
- De Emmalaan varianten van Bono Traffics 
- Lancasterdijk. 

6. Reconstructie Wilhelminalaan 
De onderafdeling FB ziet hier geen noodzakelijke inbreng. Er is weinig ruimte voor 
aanpassingen.  
7. Verzending – nieuwsbrieven 
Harry verzoekt de overige leden als dat mogelijk is af en toe met interessante berichten te 
komen over actuele ontwikkelingen en innovaties voor de nieuwsbrief. 
8. Shared Space rapportage - status 
Naar aanleiding van de uitgebreide rapportage over Shared Space ontwikkelingen in 
Nederland en andere fiets-gidslanden, die Han informeel had opgesteld voor de Gemeente, 
is de reactie gekomen dat men het rapport in goede orde heeft ontvangen en zal 
bestuderen, maar dat het wel veel is. Han heeft daarna nog een rapport van het 
kenniscentrum Shared Space & de Fietsersbond over hetzelfde onderwerp nagestuurd, dat 
wel gemakkelijker te verteren was voor de Gemeente. 



9. Ontmoeting met de nieuwe wethouder 
In het nieuwe college zal Cees Hooischuur de portefeuille Verkeerszaken op zich nemen. We 
willen hem graag spreken. Voor een afspraak met hem moeten we ons officieel bij het 
secretariaat melden. Na de vakantie zullen we daarom een FB OA ppt-presentatie 
vervaardigen over de knelpunten maar vooral ook over de kansen die wij voor Texel als 
toekomstig innovatief top-fietseiland zien. Het lijkt goed om daarom -apart- een brainstorm 
over dit onderwerp en onze presentatie te organiseren, hopelijk met wat ondersteuning van 
studenten van een hogeschool (NHL-Stenden of InHolland)  en op basis van rapportages die 
TexLabs al heeft uitgevoerd met onder andere de Universiteit van Utrecht. Een jaarlijks 
terugkerend fiets-innovatie en -experience-festival zou één van de elementen kunnen zijn, 
naast een terugkeer van Texel in de top van de Nederlandse fiets-regio’s door de toepassing 
van voor de hand liggende best practices.  
10. Rondvraag & volgende bijeenkomst 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 
donderdag 15 september, aan de stamtafel in de Lindeboom. 
 
 
 
      
 


