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Verslag Fietsersbond Texel  29 september 2022 

Aanwezig:  

Han Brezet (HB) 
Frank Biesboer (FB) 
René Boon (RB) 
Rico Meertens (RM) 

Hannie Oskam (HO) 
Harry de Porto (HdP) 
Ireen Boekel (IB) - notulen  

 

1. Opening 

Han zit de vergadering voor en opent om 20.10 uur het overleg. Naar aanleiding van de mail van 

HdP waarin hij aangeeft te willen stoppen met zijn rol binnen de Fietserbond Texel, is een 

gesprek geweest tussen HB, HdP en IB. HdP geeft aan dat ook Charles van der Mark hem heeft 

benaderd en gevraagd zijn besluit te heroverwegen. Iedereen vindt het erg jammer als HdP bij 

zijn besluit zou blijven. Hij brengt veel kennis in en is erg gedreven.  

Het is belangrijk dat er meer continuïteit komt in de werkzaamheden en de acties van de 

afdeling. Wat HdP betreft acteert de FB pro-actiever en waar nodig kritisch richting de gemeente. 

Een nieuw te vormen afdeling vraagt altijd wat groeipijn in beginsel en moet zich nog vormen. De 

taakverdeling is geagendeerd. Dit moet leiden tot de gewenste continuïteit en accuratesse. HdP 

benadrukt, dat wat zijn besluit ook zal zijn, hij sowieso alle lopende punten goed afrondt.           

 

2. Verslag vorige keer.  

Bij aanwezigen is RM niet vermeld. Verder geen opmerkingen op het verslag.  

 

HB stuurt de documentatie rondom shared space door naar FB (ACTIE).  

FB wil graag bijdrage leveren aan het plan om van Texel een top fietseiland te maken. 

Afgesproken wordt dat HB en FB hier samen een eerste opzet voor gaan maken (ACTIE) en dat 

hier een volgende vergadering (brainstormsessie) aan gewijd gaat worden. Dit dan verder 

uitwerken tot een presentatie t.b.v. de wethouder.   

 

3. Taakverdeling FB Texel  

De rollen van voorzitter en secretaris  zijn formeel niet vastgesteld binnen de afdeling, maar wel 

organisch zo wat gegroeid. Vanwege de wat halfslachtige verantwoordelijkheid functioneert dit 

niet volledig naar wens. IB geeft aan dat zij te weinig tijd heeft om kort op de mailbox van de 

Fietsersbond te zitten en vervolg te geven aan de mailtjes. We komen tot de onderstaande 

takenverdeling. Met regelmaat zal worden geëvalueerd of dit functioneert en nog naar wens is.  

 

• Het is gewenst dat naar buiten toe en met name bij officiële momenten een voorzitter 

bekend is. HB heeft een goede uitstraling voor die rol, maar is vanwege werkzaamheden vaak 

niet op Texel. Afgesproken wordt dat de rol binnen de vergadering desgewenst wat rouleert, 

maar bij officiële momenten wordt ingevuld door HB. Hij wil wel graag goed gevoed worden. 

Na een jaar evalueren.   

• Ledenlijst wordt beheerd door HdP 

• FB schrijft stukjes voor de leden/nieuwsbrieven. HdP verspreidt dit onder de leden. 

Desgewenst worden aan het eind van iedere vergadering wat items genoteerd voor de 

nieuwsbrieven.   
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• HdP beheert de website en verstuurt de uitnodigingen (met verwijzing naar 

agenda en bijlagen) voor de vergaderingen.   

• HdP en IB nemen deel aan het OVT met de gemeente Texel.  

• De mailbox wordt primair door HO beheerd. IB fungeert als achterwacht. Interessante 

artikelen worden gedeeld met de overige leden. (ACTIE – inloggegevens delen) 

• HB en HO filteren de mailbox op belangrijke zaken t.b.v. agenda en sturen dit incl. evt. 

bijlagen door naar IB. IB vult agenda waar nodig aan en levert dit ten minste 1 week 

voorafgaand iedere vergadering aan bij HdP.  

• De notulen worden bij toerbeurt opgemaakt en z.s.m. na iedere vergadering met de 

aanwezigen gedeeld.  

• Uitgaande correspondentie verzorgt IB (met hulp/input van de overige leden). 

• Inspreken bij Raadscie primair Ireen, desgewenst met ‘gewichtige’ ondersteuning.  

 

4. Uitspraak bezwarencommissie  

De bezwarencommissie bekijkt de bezwaren puur juridisch en onze argumenten hadden niet 

volledig betrekking op de genomen verkeersbesluiten. Dit was vooraf bekend, maar een andere 

mogelijkheid om met de gemeente in gesprek te komen, was er niet vanwege het korte 

tijdsbestek tussen de publicatie verkeersbesluit en aanvang werkzaamheden. De commissie heeft 

de gemeente wel geadviseerd voortaan tijdiger te publiceren (note: de gemeente is hiertoe dus 

niet verplicht).  

 

• Geen aanvullingen op Hoofdweg.  

• FB heeft de situatie bij de Randweg bekeken en is van mening dat gezien het gebruik de weg 

verheven zou moeten worden tot fietsstraat. Destijds heeft de gemeente ook subsidie 

aangevraagd en gekregen o.b.v. Fietsstraat, waar de auto te gast is. Dit betekent o.a. dat de 

fiets in de voorrang zit, dat is nu niet het geval (kruising met Californieweg). De fietsers zijn 

veruit in de meerderheid ten opzichte van de auto. Een vrij liggend fietspad is de veiligste 

oplossing. De kans is echter klein dat weg opnieuw wordt opgebroken en/of omgezet naar 

eenrichting. FB maakt opzet voor brief aan wethouder met in cc raadsleden met verzoek een 

duidelijke fietsstraat van de Randweg te maken (ACTIE).  

• De Emmalaan wordt van rotonde tot rotonde 30km. Dit zou op het Schilderend van Reijer 

Keijserstraat tot rotonde ook zeker moeten. Op fietsstroken mag niet worden geparkeerd. Er 

wordt nu niet gehandhaafd op auto’s op de fietsstrook. In het OVT is afgesproken dat de 

gemeente middels de media de regelgeving rondom fietsstroken zou delen. Dit is vooralsnog 

niet gebeurd. Benoemen in volgend OVT (ACTIE).   

Afgesproken wordt dat de focus van de Fietsersbond vooral komt te liggen op juist gebruik en 

inrichting van de Randweg.  

5. OVT 

HdP heeft het OVT op 8 september jl. bijgewoond. De notulen zijn nog niet gedeeld met de 

Fietsersbond.  

De werkwijze binnen het OVT gaat wijzigen. Er komt verkeerstechnisch overleg met FB en VVN.  

Bij verkeersbesluiten moet de politie worden betrokken. Dit werd in het OVT gedaan, waardoor 

de doorloopsnelheid laag lag. Dit wordt nu losgetrokken. Het vernieuwde OVT komt nog steeds 

4x per jaar bijeen, waarvan nu ook 2x per jaar samen met de verantwoordelijk wethouder. In dit 

overleg kan ook door de Fietsersbond tijd gereserveerd worden voor bijv. een presentatie. FB 
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mag dan ook andere partijen uitnodigen om punten toe te lichten. Dit wordt als een 

positieve aanpassing gezien.  

 

Verder in het OVT: 

▪ De ingang bij De Driekhoek wordt verplaatst en net na de kruising wordt de weg volledig 

fietspad.  

▪ HdP heeft gevraagd kattenogen aan te brengen op het fietspad rotondes Pontweg-

Akenbuurt en -Rozendijk. De gemeente kijkt of ze er nog wat hebben liggen.  

▪ HdP heeft voorgesteld het fietspad op de kruising Georgieweg/Kogerweg in de voorrang te 

zetten. Dit is logisch, aangezien verder dit op het hele fietspad verder van toepassing is. De 

gemeente is echter van mening dat dit niet kan vanwege de vereiste afstand tussen fietspad 

en rijbaan. Hierbij rekenen zij tot de as van de weg, maar dit is onjuist. Komt in volgende OVT 

op 29 november a.s. opnieuw ter sprake.  

▪ Aan de gemeente is gevraagd om de fietspaden op Texel in beeld te brengen. Veel 

aansluitingen zijn haaks aangebracht wat niet conform de CROW is.  

▪ Gevraagd is om vanuit de Fietsersbond in de CROW mee te kunnen kijken op het 

abonnement van de gemeente Texel. Afdeling Noordkop heeft toegang tot de CROW binnen 

bebouwde kom, niet buiten de bebouwde kom. De gemeente neemt dit in beraad.  

▪ De fietspaden langs de Pontweg zijn slecht onderhouden. Dit valt onder verantwoording van 

de Provincie.  

Er is medegedeeld dat het vrij liggend fietspad van het Pachapaadje tot de kruising 

Ploeglanderweg blijft. Een sloot wordt gedempt, waardoor dit nu toch mogelijk is. Een succes 

dankzij de inzet van de Fietserbond (in nieuwsbericht).  

6. Reacties op memo’s  

HdP heeft iedereen een reactie op de memo van de gemeente toegestuurd. Wat de gemeente 

aangeeft, is niet conform het Fietsberaad CROW richtljnen. Daarbij is afgesproken dat het 

bermonderhoud bij SBB ligt. Afgesproken wordt dat eerst bij de gemeente wordt opgevraagd 

waar hun argumenten terug te zijn vinden in de CROW (ACTIE HvdP). N.a.v. daarvan wordt een 

reactie vanuit de Fietsersbond opgesteld.  

▪ Geconstateerd is dat de betonnen fietspaden in het najaar gevaarlijk zijn, wanneer deze niet 

goed onderhouden (geveegd) worden.  

▪ Er is ook een aparte vergadering gewenst over de wegenstructuur op Texel in relatie tot het 

gebruik (ACTIE).  

▪ Het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en Catharinehoeve, maakt geen 

onderdeel uit van de derde tranche in het bos. Aan het begin is het fietspad erg smal. 

Wederom komt het idee van RB ter sprake; het wegennetwerk in bos van oost naar west 

voor gemotoriseerd verkeer bestemmen en van noord naar zuid voor de fietsers.  

 

7. Paaltjesactie Fietsersbond 

Verzocht wordt om kritisch te kijken naar alle paaltjes op Texel. Overbodig of niet goed 

aangebracht (duidelijke signalering etc.) fotograferen en verzamelen voor volledig dossier 

(ACTIE).   

 

8. Emmalaan  

Ongeveer 80% van hetgeen de Fietsersbond Texel heeft voorgesteld is overgenomen. Opgemerkt 

wordt dat het betrokken bureau ook niet de CROW regels volledig naleeft.  



 

4/5 

 

Bij de rotonde Elemert is de middenberm met 2,20m te krap. CROW = 2,50m. Dit is 

niet overgenomen. Bij de Haffelderweg zijn de fietsers uit de voorrang. Officieel had 

hier het verkeer van rechts voorrang moeten krijgen. Rijkspolitie heeft daarop negatief 

geadviseerd. Tegenvoorstel is om dan daar een middenberm aan te brengen met een breedte 

van 3,5m. Direct na de oversteekplaats bij de Haffelderweg is de weg 10,30m, wat uitnodigt tot 

hard rijden. Idee is om de middenberm te verlengen richting Hotel Den Burg en de weg daarna te 

versmallen om de snelheid eruit te halen. In de raadscie van 6 oktober worden de tussentijdse 

aanpassingen besproken die dienen als tussenoplossing tot de herinrichting in 2024. Voorstel is 

tevens twee verkeersdrempels aan te brengen. De politie verzoekt om verder op de Emmalaan 

de max. snelheid van 50km te handhaven. Dit is omdat zij niet kunnen/willen handhaven, 

wanneer de straat niet is ingericht conform 30km.  In het voorstel zijn ook tijdelijke fietsstroken 

opgenomen in de ‘goot’ zelf. Dat is vreemd, want daarvoor zijn de banen te smal. HdP neemt 

hierover contact op (ACTIE).  

 

Voorgesteld wordt om een brede tussenberm te realiseren ter hoogte van de ingang de Skool/de 

sporthal. Mogelijk dat het hier de weg te smal is. HdP bespreekt dit met Charles  (ACTIE).  

 

Inspreken bij de steunfracties is niet meer mogelijk. Eventueel kan er nog een e-mail worden 

verstuurd naar alle fracties. HdP overlegt met Charles en overlegt met FB (ACTIE).  

  

9. Recreatief fietsen NH.  

Ter informatie.  

 

10. Rondvraag 

▪ RB stelt voor om de gemeente te vragen een kentekenonderzoek te doen om inzicht te 

krijgen wanneer een voertuig op het eiland komt, waar het rijdt en weer vertrekt. Dit brengt 

tevens de duur van het verblijf in kaart. Doel is om inzicht te krijgen in alle bewegingen en 

daarmee draagvlak te creëren tot maatregelen ter bescherming van de oud Texelse 

gebieden. RB wil hiervoor naar de TESO om dit te bespreken (ACTIE).  

▪ RM is bij de bijeenkomst voor de Hoornders geweest inzake de inrichting Rommelpot. Er zijn 

drie smaken: 

1) Eenrichtingsweg, breed tweerichtingen fietspad. Nadeel wat terug te horen valt is dat 

dan de Jan Ayeweg als verbinding zal worden gebruikt met de Westerweg.  

2) Fietsvriendelijke inrichting. Is dat een gelijksoortige inrichting als de Randweg nu?   

3) Brede weg met fietsstroken.  

Er wordt een enquête (www.texelspreekt.nl/rommelpot )gehouden onder de bewoners 

welke variant de voorkeur heeft. Het is onduidelijk of de Fietsersbond ook wordt uitgenodigd 

voor input. Op maar enkele punten langs de Rommelpot is wsl. geen mogelijkheid tot 

verbreding. Bij het Lage wegje is sprake van zgn. grijze duinen. De gemeente stelt dat Natura 

2000 een 3m breed fietspad in de weg staat. Er zijn echter eerder creatieve oplossingen 

gevonden. In Drenthe liggen houten fietspaden die lang meegaan en toegestaan zin in 

Natura 2000.  

 

11. Nieuwe datum  

De volgende vergadering wordt gepland op 25 oktober 2022 om 20 uur. De vergadering 

daarna op 24 november 2022 om 20 uur. Deze zal worden gebruikt ter voorbereiding van het 

OVT en als brainstormsessie.  

Net na 23 uur wordt het overleg gesloten.  

http://www.texelspreekt.nl/rommelpot
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Aktiepunten 

 

Nr Actie Houder 

1 HB stuurt documentie shared space door naar FB HB 

2 Opzet maken voor Texel Top Fietseiland t.b.v. brainstormsessie op 24 
nov. 2022. Een tussenstand wordt gedeeld tijdens de vergadering op 25 
okt. 2022. Ter ondersteuning voor presentatie wethouder.  

HB en FB 

3 Inloggegevens mailbox delen met HO IB 

4 Opzet maken voor brief aan wethouder en in cc raad inzake fietsstraat 
Randweg 

FB 

5 Binnen OVT nogmaals aanhalen dat in media regelgeving rondom 
fietsstroken zou worden gedeeld door gemeente 

IB en HdP 

6 Gemeente vragen waar hun argumenten inzake bermonderhoud 
betonnen fietspaden is terug te vinden in CROW 

HdP 

7 Aparte vergadering inplannen over gebruik wegen Texel Allen 

8 Paaltjesactie Fietsersbond. Kritisch kijken naar aanwezigheid, 
nodig/veilig? Dossier aanleggen.  

Allen 

9 Tijdelijke fietsstroken Emmalaan ter hoogte van de scholen – past niet.  
Middenberm/oversteek ter hoogte van sporthal. 
Contact opnemen met Charles en projectleider 

HdP 

10 Mail sturen naar fracties met voorgestelde aanpassingen (tijdelijke) 
reconstructie Emmalaan voortkomend uit actiepunt 9.  

FB  

11 Kentekenonderzoek bespreken met TESO-directeur.  RB 

 

 

 


