
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel 
 
Datum:             24 november 2022 
Locatie: Lindeboom 
Aanwezig: Harrie de Porto, Rico Meertens, Frank Biesboer, Nel  Lanser, Hannie Oskam. 
Afwezig met bericht: Han Brezet, Ireen Boekel, René Boon. 
 
1. Opening en mededelingen 
Rico opent de vergadering.  
Hannie deelt mee dat ze wat opstartproblemen heeft gehad met de mailbox waardoor veel stukken te laat 
zijn doorgestuurd. Excuses hiervoor. Ze hoopt het nu geheel onder de knie te hebben.  
Ingekomen stukken zijn o.a. een aantal Nieuwsbrieven van de Fietsbond (met info over interessante digitale 
bijeenkomsten), de brochure “Zeven kenmerken voor veilige fietsroutes” van de SWOV, een A-4 voor 
nieuwe vrijwilligers. 
Harrie heeft gesproken met Gemeentewerken, mededelingen vanuit dat overleg: 
- De Zanddijk in de PH-polder is een fietspad, dit wordt verlengd naar ‘t NIOZ. 
- Het fietspad langs de Mokweg/Stolpweg wordt verbreed naar 3 meter. 
- De Tureluursweg/Skettesweid/Kwekerijweg zijn uit Cluster 4 gehaald. Er wordt onderzocht of op een 
andere manier de afwateringsproblemen kunnen worden opgelost. Goed nieuws! 
 
2. Verslag  vergadering 25 oktober 
Een uitstekend verslag waarover verder geen opmerkingen zijn. 
De vraag of René nog bericht van Teso heeft gekregen bewaren we tot de volgende keer. 
 
3. Notitie Randweg 
Ireen heeft de notitie opgestuurd naar de gemeente, deze is geagendeerd op het OVT. 
Frank heeft hierover een leuk stukje op de website geplaatst. 
 
4. Rommelpot / aanpak cluster IV 
Op uitnodiging van de gemeente Harrie met Piet Konijn gesproken. Daaraan voorafgaand hebben Harrie en 
Nel de situatie op de Rozendijk goed bekeken en heeft Harrie met Han overlegd. Hij heeft van te voren een 
alternatief plan gemaakt. Hij toont ons een presentatie, met als kern onderstaande mededelingen. 
 
M.b.t. de Rommelpot is meegedeeld dat: 
- er een vrijliggend fietspad komt van 3 meter breed  
- er een wandelpad aan de duinkant komt uitgevoerd in schelpen 
- de weg éénrichtingsverkeer wordt van Den Hoorn richting Ayeweg. 
Dit sloot aan bij de visie van het grootste aantal Hoornders en was ook advies Fietsersbond. 
 
De Rozendijk vanaf de Jan Ayeweg tot Westerslag wordt “fietsvriendelijk vernieuwd en gereconstrueerd”. 
Van Bos en Duin tot aan de Fonteinsweg, waar nu een vrijliggend fietspad is, komt een verbrede weg van 6 
meter (nu 4) waar fietsers en auto’s gemengd worden (fietsers te gast), met mogelijk verkeersremmers. Dit 
betekent: veel bomenkap, van ook markante bomen. 
Voorbij de woningen, zal de weguitbreiding mogelijk de andere kant op gaan (in oostelijke richting). 
Tekeningen zijn er nog niet. 
 
Van Fonteinsweg tot Jan Ayeweg, waar nu een vrijwliggend 2-richtingen fietspad is komt een weg van 4-5 
meter, met éénrichtingsverkeer voor auto’s, twee richtingverkeer voor fietsers. Ook dit zal leiden tot 
bomenkap en het verlies van een idyllisch fietspad.  
 
Als nadelen van de door de gemeente gekozen oplossing, ziet Harrie dat er bredere wegen ontstaan, met 
als gevolg aanzuigende werking, meer verkeer, hogere snelheden. 
Dit ook geheel in strijd met de uitgangspunten van het cluster IV-plan: verbeteren verkeersveiligheid fietsers, 
stimuleren fietsgebruik en beperking autogebruik. 
 
Na deze mededelingen (op 16-11) kreeg Harrie ook te horen dat het voorstel 15-11 bij B&W was ingediend, 
en het college inmiddels haar goedkeuring heeft gegeven (!). Op 16-11 waren ook bewoners ingelicht.  
Op Harries vraag wat de Fietsersbond nu nog kan doen werd aangegeven dat we bezwaar kunnen  
maken. 
 
Vervolgens heeft Harrie zijn alternatieve plan getoond, met als belangrijkste elementen: geen gemotoriseerd 
verkeer (m.u.v. van bestemmingsverkeer), breed fietspad en gebruik huidige fietspad als wandelpad.  



Belangrijkste voordelen hiervan zijn: 
- veiliger voor fietsers en voetgangers 
- vernieuwen weg niet nodig 
- stikstofuitstoot veel minder 
- toegankelijkheid voor hulp blijft 
- (bijna geheel) doorgaande autovrije fietsroute Den Hoorn - Cocksdorp 
 
Allen onderschrijven het alternatieve plan dat Harrie namens de fietsersbond heeft getoond en delen zijn 
verontwaardiging over het feit dat we niet hebben kunnen meepraten maar met een voldongen feit zijn 
geconfronteerd (terwijl op 22-2 een eerste informeel gesprek hierover plaatsvond waarbij alles nog open was; 
één en ander volstrekt in strijd met de door de gemeente bepleite participatiegedachte).  
Wat ons rest zijn een aantal mogelijkheden: een bezwaar tegen het verkeersbesluit, tegen het 
omgevingsbesluit, een bezwaar naar B&W en de raad of een afspraak met de wethouder. 
We kiezen op dit moment voor het laatste. Frank overlegt nog even met Han, maakt mail en probeert op 
korte termijn afspraak te maken. Een volgende stap is het maken van een presentatie voor de wethouder. 
 
Of bewoners zich in alternatief plan kunnen vinden is niet duidelijk. Zij waren wel voor vrijliggend fietspad en 
behoud idyllisch stukje bos. Tijdens de vergadering geven bewoners aan dat zij in gesprek met Piet Konijn 
gaan. Ze vragen Harrie hen te vergezellen. We vinden dat een goed idee. 
Desgevraagd geeft Nel aan dat de Bomenpartij ook een afspraak gaat maken met de wethouder. Dit gaat 
primair over de kap van twee markante bomen in het park. Ze zullen ook plannen Rozendijk meenemen.  
 
5. Middelton 
N.a.v. de mail van bewoners van de Middelton heeft Harrie contact gelegd en om details gevraagd. 
Vervolgens heeft hij ook een overleg van bewoners met wethouder en verkeersdeskundige gemeente 
bijgewoond. Hij heeft vanuit de fietsersbond geadviseerd geen verbinding  naar de nieuwe wijk te maken.  
De beoogde weg van 3 meter breed maakt het, gezien de aanwezige erfgrenzen en obstakels, onmogelijk 
dat fietser uit waaieren, is dus niet veilig voor fietsers en voetgangers en dus niet toekomstbestendig.  
De weg zou minimaal 5 m breed moeten zijn. Hij heeft ook gewezen op het extra rijksbudget voor 
bruggen/tunnels. Wethouder v.d. Belt gaf aan het verhaal te hebben begrepen.  
 
6. OVT 
Het advies Randweg staat op agenda. Verder geen spannende dingen. 
Piet Konijn gaf tijdens gesprek Harrie aan dat verkeersbesluit Rozendijk al door OVT zou zijn goedgekeurd. 
Vlgs. Harrie is dit onjuist. 
 
7. Emmalaan 
Er is verzoek ingediend om fietsstroken van Haffelderweg naar Schilderend neer te leggen van 1.75 m. 
breed. Aangegeven door GertHenk- Jan Knoops, medewerkers gebiedsontwikkeling, is dat dit wordt 
meegenomen. Harrie zal dit punt nog wel even bij OVT aankaarten. 
 
8. Paaltjesactie 
Frank geeft aan dat er 12 meldingen zijn binnengekomen (1 van niet-lid). We gaan hier nog even mee door. 
Begin volgend jaar  maakt Frank er een digitaal bundeltje van dat dan aan wethouder kan worden 
aangeboden. In elk geval voor de Ruyterstraat (met flink wat onnodige paatjes) op de schop gaat. 
 
9. Jaarvergadering Fietsbond Noordkop 
Frank zal namens Texel gaan. Hannie meldt dit en vraagt locatie. Frank zoekt naar info over regionaal 
strategisch plan verkeersveiligheid van gemeente Texel. 
 
10.  Notitie Fietstoekomst Texel 
Frank licht toe dat als vervolg op het vorige keer besproken plan nu door hem een voorzet voor een 
toekomstvisie geschreven is. Het is uitdrukkelijk bedoeld als praatstuk. Ireen heeft er al schriftelijk wat 
vragen/opmerkingen bij geplaatst. 
Harrie zegt dat hij erg warm van het stuk werd. Hij ziet het als een mooie basis om van uit te gaan, één die 
ook goed aansluit bij de landelijke visie van de Fietsersbond.  
Hannie vindt de visie al wel heel erg ingekleurd, dit zou toch het sluitstuk van een discussie moeten zijn. 
In die zin heeft ze wel begrip voor de kanttekeningen van Ireen.  
Frank geeft aan dat de visie bedoeld is om sturing aan de discussie te geven, die kan vervolgens nog alle 
kanten op gaan. Daarmee is het makkelijker er mensen van buiten bij te laten, het legt wat meer gewicht in 
de schaal. Een bijeenkomst (event) met allerlei betrokkenen kan helpen om de zaak in beweging te krijgen. 
Dit is bedoeld als verhaal voor 2040, het is goed dit in inleiding nog wat te verhelderen.  
Maar wij zullen het natuurlijk wel eerst met elkaar in grote lijnen eens moeten zijn over de inhoud van het 



verhaal. Afgesproken wordt dat we daaraan een aparte vergadering zullen wijden in de tweede helft van 
januari. Ook voor die tijd houdt Frank zich aanbevolen voor commentaar, kritische noten, aanvullingen. 
Hannie zal Ireen vragen voor de extra vergadering een datumprikker uit te laten gaan.  
 
11. Wat verder ter tafel komt 
Harrie in gesprek met de gemeente wel duidelijk geworden dat er van de beschikbare 8 miljoen voor aanpak 
fietspaden maar ca. 2,5 miljoen is gebruikt. Er ligt nog heel veel geld. 
Hij stelt voor op de volgende vergadering de vraag te agenderen welke goeie voorstellen ter besteding van 
de nog liggende gelden we bij de gemeente zouden kunnen indienen om de situatie voor fietsers beter en 
veiliger te maken. Aldus wordt besloten.  
  
12. Sluiting 
Rico sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is gepland op 5 januari in de Lindeboom.  


