
Verslag Fietsersbond Texel 25 oktober 2022 

Locatie:  Hotel “De Lindeboom”, Den Burg 

Aanwezig: Han Brezet (HB), Frank Biesboer (FBr), René Boon (RB), Nel Lanser (NL), Arie Maat 

(AM), Rico Meertens (RM)notulist, Hannie Oskam (HO), Harry de Porto (HdP) 

Afwezig: Ireen Boekel (IB) 

1/2.  Opening, Agenda en mededelingen:  

         HB opent als voorzitter om 20.05 de vergadering. Op zijn verzoek stelt NL zich (als  

         nieuw aanwezige) kort voor. 

         Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de agenda, maar wel twee ingekomen stukken; 

         Het 1e stuk is van Boskalis over de reconstructie van de Postweg, regio De Cocksdorp 

         Het 2e stuk is een uitnodiging van de provincie voor een regionale bijeenkomst/excursie   

          in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. 

          Beide stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

3.      Verslag en actiepunten van 29 sept. 2022. 

         De afkorting in het verslag van Frank Biesboer wordt veranderd in FBr.  

         Het verslag wordt, met dank aan Ireen, goedgekeurd. Het is een duidelijke,   

         overzichtelijke samenvatting van de vergadering en prima op tijd verstuurd. 

         Voor actiepunt 11 (een kentekenonderzoek door de Teso) heeft RB contact gehad met  

         Lieuwert Pol. Hij zou dit punt bij de eerstvolgende directievergadering inbrengen en het  

         resultaat mededelen. We houden dit in beraad, maar het klonk niet hoopvol. 

 

4.      Notitie Fietsersbond over de Randweg (tussen Californiëwerg en Ploeglanderweg)  

         (actiepunt 4) FBr licht deze notitie toe en na een (korte) discussie wordt het enigszins  

          aangepast. Vervolgens wordt deze direct naar de wethouder gestuurd en wachten we  

          op een reactie. Evt. ook een cc naar de raadsleden? Informeel kan het ook in het OVT.  

          overleg besproken worden. 

 

5.      Reconstructie fietspaden Rozendijk en Rommelpot (cluster 4).  

         * Er is door bewoners aan de Rozendijk tussen Westerslag/Bakkenweg en Fonteinsweg   



             een brief verstuurd naar het College van B en W met het verzoek om het vrij liggende 

             fietspad te behouden en evt. te verbreden.  

             Het gemeentelijk plan om dit fietspad te verwijderen en de bestaande autoweg te  

             verbreden zou tot onveilige verkeerssituaties kunnen leiden en zou een behoorlijke  

             “aantasting”/verwijdering van de mooie begroeiing tot gevolg hebben. 

             Als Fietsersbond steunen wij dit verzoek van de bewoners. 

             HdP en NL gaan zelf de situatie ter plaatse bekijken om o.a. een beeld te krijgen van  

             het aantal bomen dat gekapt moet worden voor de verbreding van de weg.  

             Dit alles in overleg met Simon Lap, een van de bewoners aan deze weg. 

 

           *Over de mogelijkheden voor een nieuw fietspad langs de Rommelpot tussen de Jan  

             Ayeweg en Den Hoorn is door de gemeente op 29 aug. een hoorzitting in het Dorps-  

             huis van Den Hoorn gehouden. 

             Dit heeft o.a. geleid tot een “digitale” inspraakronde (t/m 15 okt.) voor bewoners en 

             ondernemers. 

             Tussen 16 okt. en 30 okt. wordt door de gemeenteafdeling een inrichtingsvoorstel  

             voor de reconstructie van de Rommelpot gemaakt, rekening houdend met de digitale  

             reacties. Daarna wordt het ter besluitvorming gelegd bij het gemeentebestuur. 

             Het wordt een keuze uit 3 mogelijke varianten.  We wachten op het voorstel. 

 

6.      Verslag O.V.T. d.d. 8 sept. 2022. 

          Het wordt ter kennisgeving aangenomen. 

          De van toepassing zijnde agendapunten worden in de volgende vergadering op 24  

          nov. besproken. 

 

7.       Notitie aanpassingen (tijdelijke) inrichting Emmalaan.  

          Graag een uitbreiding van variant 4 (of 6?) met het gedeelte Haffelderweg tot de  

          rotonde aan het Schilderend. 

          Dit gedeelte aanpassen met fietsstroken, een maximum snelheid van 30 km en evt. een  



          snelheidsbeperking met verkeersdrempels. 

         ( Het verkeersbesluit moet nog genomen worden)  

 

8.       Notitie Paaltjesactie van de Fietsersbond. 

           Deze actie (actiepunt 8) vindt plaats via de site van de Fietsersbond, maar kan zeker  

           ook via de Texelse krant aangekondigd en uitgelegd worden. 

           Het is tevens een goede mogelijkheid om de Fietsersbond via de krant “bekender” te  

           maken. 

 

9.        Tussenstand brainstormsessie “Texel Mijn Fietseiland” (actiepunt 2) 

            Er zijn zorgen over de toekomstige fietssituatie op Texel. 

            De uitgangspunten van deze “sessie” zijn ook de uitgangspunten van de Fietsersbond  

            Texel: - het basismateriaal wat nodig is voor het bepalen van het toekomstige ideaal 

                          moet geïnventariseerd worden. 

                        -wat is de huidige stand van zaken op Texel? 

                        -wat zien wij als “ideaal”? 

              Het doel om in de zomer van 2023 een fietsdag/”event” te houden met diverse fiets- 

              gerelateerde onderwerpen is “krap” en leidt bij sommige aanwezigen wel tot twijfel. 

              Is er genoeg bereidheid en kennis om dit voor elkaar te krijgen?  

              Deze sessie zal dan ook zeker in de komende 2 tot 3 vergaderingen een vervolg   

              moeten krijgen. 

 

10.        Datum volgend overleg.   

              De volgende vergaderingen worden gepland op:  24 nov. 2022 en  5 jan. 2023,  

              beiden op donderdagen in de Lindeboom om 20.00 uur.  

              Sluiting van de vergadering om 22.05. 

Actiepunten: 

Nr.12:  het bekijken van de situatie ter plekke, wat zijn de gevolgen wanneer het fietspad  

             aan de Rozendijk (gedeelte Westerslag-Fonteinsweg) moet verdwijnen. ( HdP en NL) 



Nr.13: contact opnemen met de Texelse Courant voor het plaatsen van een artikel over de  

            Paaltjesactie van de Fietsersbond. (FBr) 

 

        

 

 

     

 

  

 

  

      

 

 

  

 

 

 

                                   

                                     


