
 ------------------------------------------------------- Gemeente Texel -------------------------------------------------------  
agenda 

 
 
Onderwerp : Overleggroep Verkeerszaken Texel 
Datum : 2 maart 2023 om 10.00 uur 
Locatie : burgerkamer gemeentehuis  
Zaak : 3…… 

 
1. Opening 
 
2. Vaststelling agenda 

Sophie de Wiljes wil direct toelichten om 10 uur de agendapunten Boodtlaan en kruising Kogerweg 
Rozendijk. Ik stel voor deze te behandelen als punten 3 en 4 

 
3. Boodtlaan. 

Voorlopig ontwerp als bijlage. De asfaltweg wordt vervangen door straatstenen. Met plateaus en slingers 
wordt de automobilist uitgenodigd om zijn snelheid tot 30 km beperken. Fietsers zijn op de straat als op 
het vrij liggende fietspad op enige afstand. Is verkeer van rechts ook voldoende remmende factor? 
De zichtbaarheid van verkeer komend uit Mienterglop is beperkt. 
Moeten we iets wijzigen aan de locaties van de komborden. 
Verkeersbesluiten zijn nodig voor regelen voorrang fietsers net buiten de kom. Het afslagvak richting 
strand op de Ruigedijk verdwijnt in het ontwerp. Op bijlage luchtfoto is te zien dat fietsers voorrang 
geven er is geen verkeersbesluit in het verleden over genomen 
 

4. Kruising Rozendijk Kogerweg 
Er staat grootonderhoud gepland voor Kogerweg. Er zijn klachten over verkeer van dumpers en 
vrachtwagens die soms rijden naar depot Dros aan de Rozendijk. Die rijden hard recht door en dicht 
langs de boerderij. Met een haakse bocht belemmer je dit verkeer bijna.  

 
5. Verslag vorige vergadering 1 december 2023, actiepunten en verkeersbesluiten. 

2022-17 Voorrang fietspad Rozendijk 
2022-18 Voorrang Botgrasweg 
2022-19 fietspaden fietsstrook Emmalaan 
2022-20 GPP 
2022-21 Laadpalen  
2023-01 Rozendijk eenrichting en opheffen fietspad  
2023-02 Rommelpot eenrichting en verplicht fietspad 
2023-03 Jan Ayeslag plateaus 
 

6. Californiëweg veilig oversteken naar fietspad vanuit de parken. 
Schetsen van Bert komen op tafel 
 

7. Randweg fietsvriendelijke inrichting of fietsstraat 
Zie de brief van de fietsersbond. 
Bewoners van de Rozendijk hebben projectleider fietspaden verzocht alle wegen in het bos in te richten 
als op het stukje Randweg tussen Californieweg en Ploeglanderweg. Vrij liggende fietspaden kunnen 
volgens briefschrijvers voetpaden worden. 
 

8. Rozendijk eenrichtingsverkeer tussen Fonteinsweg en Westerslag. 
 
9. Autoverkeer in De Dennen. 

Is toekomstbeeld van geen auto’s meer op Rozendijk Ploeglanderweg Randweg en Nattevlakweg 
een goed beeld voor hele jaar of maanden juni tot september. Zijn uitzonderingen voor houders  
GPK gewenst? Uitzonderingen voor bewoners, bezoekers en  bezorgers dan is het bijna niet te 
controleren. Doorgangen naar strand als Jan Ayeslag en Westerslag kun je autoverkeer lijkt mij niet 
beperken. 

10. Barentzstraat in Oudeschild 
Namens bewoners verzoek de DC om de Barentzstraat verboden voor vrachtwagens te maken. Dit heeft 
tot gevolg dat alle vrachtverkeer over de Haven moet rijden. Fa Tatenhove rijd standaard de route via de 
Barentszstraat is rustiger dan over Haven 
 

11. Fietsoversteek Bosrandweg nabij hotels. 
Er was een oversteek waar de fietser voorrang moest geven op het autoverkeer. De fietser is daar ook 
doorgaand verkeer. Bij werkzaamheden in cluster 3 van herstel fietspaden SBB is de fietsoversteek 
duidelijker zichtbaar geworden in een drempel en krijgt de fietser voorrang. Een verkeersbesluit is nodig 
voor drempel en voorrang. 



2                                                    besprekingsverslag 

 
12.  Voorrang op kruising Elemert Warmoesstraat. 

Er is een verkeersbesluit van Elemert voorrangskruising. Warmoesstraat is eenrichtingverkeer tussen 
Zwaanstraat en Elemert rijrichting naar Elemert en tussen Elemert en Weverstraat rijrichting naar 
Weverstraat behalve de 1

e
 40 meter die is 2 richting verkeer. Dit had de reden dat er binnen die 40 

meter een particulier parkeerterrein was, het is nu bebouwd en zijn er voor bewoners nog 6 
parkeerplaatsen.  
Verkeer in Warmoesstraat dat Elemert nadert is verplicht te stoppen, er is weinig zicht. Zie bijlages met 
foto’s.  
 

 
13. Snelheden gemeten. 

 
. 
Suggesties voor metingen in 2023 zijn welkom 

 
14. Snelheden in verhouding tot functie van de weg. 

Bijlage de indeling van weg categorie. 
 
 
 

15. Fietsoversteken in doorgaande fietsroutes 
 
16. Rondvraag en sluiting. 

Voor 2023 zou het gaan om  2 maart, 25 mei, 7 september en 7 december 

 


