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Besprekingsverslag 

Vergadering Overleggroep Verkeerszaken Texel Datum 1 december 2022 

Locatie Kantine Gemeentewerken  Tijd 13.00 uur 

Deelnemers Mevrouw N. Zon (politie), de heer D. Van Sijp (gemeente Texel),mevrouw G. Rüngs (VVN) 

Afwezig De heer B. Dennenberg (gemeente Texel), de Fietsersbond (de heer H. de Porto en mevrouw I. Boekel),  

de heren C. Witte en J. Hoogenraad (kantonniers gemeente Texel) 
 

Verslaglegging Mevrouw A. Nijdam 

Zaak 3273662 

 

1. Opening 

De heer Van Sijp opent het overleg. De heer Dennenberg en de heer de Porto hebben zich ziek gemeld.  

 

2. Vaststelling agenda 

Er worden geen extra punten toegevoegd. Agendapunt 5 Randweg en 7 snelheden in verhouding tot de weg 

wordt opnieuw geagendeerd voor 2 maart 2023. 

 

3. Verslag vorige vergadering 8 september 2022 actiepunten en verkeersbesluiten  

Het verslag is rondgemaild en de aanpassingen zijn gemaakt, hiermee is het verslag definitief vastgesteld.  

De actielijst wordt bijgewerkt. 

Afgesproken wordt dat onderwerpen die uitgevoerd zijn gelijk van de actielijst worden afgevoerd, tenzij de 

actie (om wat voor reden dan ook) niet is uitgevoerd, dan wordt de opmerking verwerkt in de actielijst.  

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen en er zijn geen bezwaren binnen gekomen: 

2022-12 Nikadel eenrichtingsverkeer bij 4e inrit parkeerterrein Stappeland. 

2022-13 Postweg fietspad bij Postweg no 2. 

2022-14 GPP witte Kruislaan Korfbeack Stengweg. 

2022-15 Laadpalen Wilheminalaan naar Bernhardlaan.  

2022-16 Emmalaan 30 km tussen Elemert en Schilderend. 

 

4. Californiëweg veilig oversteken naar fietspad vanuit de parken 

Schetsen van de heer Dennenberg komen op tafel.  

Door ziekte wordt dit agendapunt doorgeschoven naar 2 maart.  

Discussie: Er is nog geen overleg geweest met de parkbeheerders. Mevrouw Rungs geeft aan dat het alleen voor 

het verkeer vanuit het zuiden noodzakelijk is. Er zijn versmallingen, die soms tot extra hard rijden leiden, om zo 

voorrang af te dwingen. Deze versmallingen liggen dicht tegen de uitritten aan. Drempels toe passen is niet 

wenselijk in verband met de bus route. Andere ideeën zijn uiteraard welkom.  

 

5. Randweg fietsvriendelijke inrichting of fietsstraat  

Zie de brief van de Fietsersbond. 

Discussie: het voorstel van de Fietsersbond om het deel Randweg tussen Californieweg en Ploeglanderweg als 

Fietsstraat is te richten is niet wenselijk. De inrichting met bebording heeft geen enkele juridische status, aldus 

mevrouw Zon en het is niet handhaafbaar. De Fietsersbond stelt in de brief dat de Randweg op zich voldoet. 

Over de weg naar Paal 17 worden geen opmerkingen gemaakt. Het aantal fietsbewegingen waarmee de 

Fietsersbond onderbouwing geeft, is geteld bij de bushalte en niet op dit gedeelte van de Randweg. Er is een 

groot verschil in het gebruik van de Randweg in de zomer en de winter. In de winter is er nauwelijks 

fietsverkeer. In de zomer, bij drukte, blijven de auto’s automatisch achter de fietsers (lijkt dan een fietsstraat; 

snelheid is 30 km). Om 1 richting voor auto’s in te stellen is niet wenselijk, de weg voldoet immers volgens de 

bond en er zijn geen ongelukken gebeurd. Agendapunt wordt opnieuw geagendeerd voor 

2 maart.  
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Rozendijk 

Bewoners van de Rozendijk hebben de projectleider Fietspaden SBB 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. 

Waar vrij liggende fietspaden kunnen worden gemaakt zoals langs de Rozendijk tot Westerslag en langs Randweg 

lijkt het aanwezigen gen logische stap. Fietsen zonder autoverkeer geeft een prettig gevoel van vrijheid. De 

wegen in het gebied inrichten met fietsvriendelijke inrichting is een mogelijkheid bij groot onderhoud. 

Informatie: er is een ontwerp gemaakt voor het gedeelte Rozendijk/Fonteinsweg. Dit deel is nu 2 richtingen. De 

weg moet dan 6 mtr breed worden, maar de bewoners hebben aangegeven dat zij geen bredere weg willen en 

zij akkoord gaan met 1 richtingsverkeer en weg breedte gelijk nu. Er zijn geen ongelukken bekend op de 

Randweg, zoals die nu fietsvriendelijk is ingericht. De heer Van Sijp merkt op dat de kruising 

Grensweg/Rozendijk opnieuw ingericht zou moeten worden. Er moet een verhoging komen om fietsers voorrang 

te verlenen. De weg is hier al 30 km. Er is alleen minder goed overzicht. Er moeten nog ontwerpen gemaakt 

worden. Door het instellen van 1 richting op het gedeelte Rozendijk/Fonteinsweg neemt de verkeersdruk toe op 

de Bakkenweg. Deze weg wordt voor seizoen 2023 opgeknapt en van graskeien voorzien. Ook de kruising 

Rozendijk/Bakkenweg moet aangepast. In de 4e tranche wordt ook het fietspad door het bos verwijderd tot de 

Jan Ayeweg (standplaats van de ijsboerin). Het definitieve besluit ligt nu bij de politiek. Om het hele bos af te 

sluiten lijkt een stap te ver.  

Agenderen voor 2 maart.  

 

Opmerking tbv CROW naslagwerk: de landelijke Fietsersbond is zeker in het bezit van het complete naslagwerk, 

waar de plaatselijke bonden informatie uit kunnen halen.  

 

6. Snelheden gemeten 

Snelheden gemeten  Wettel. V85 Vmax % te hard conclusie 

Nieuwlanderweg thv Marel 60 76 174 75  veel te hard: kritische grens! 

Krimweg thv fietsoversteek 60 56 119 7  goed 

Dorpsstraat thv hotel Zwaluw 30 41 98 54  te hard: weg niet ingericht 30km  

Emmalaan OSG   30 45 106 66  te hard 

Hoofdweg thv Muyweg  60 76 180 64  te hard 

Nikadel thv Pommes Paul (PP) 30 28 53 7  goed 

Hoofdweg thv hotel Kieviet 60 64 145 25  goed 

 

Suggesties voor metingen in 2023 zijn welkom. Er wordt een jaarplanning gemaakt. Dhr. Van Sijp mailt de 

Fietsersbond voor suggesties. 

 

Mevrouw Zon zegt dat het Ministerie 50 flex-flitsers heeft. Een flitser zou op Texel alleen zinvol kunnen zijn op 

de Pontweg. In het seizoen is het echter zo druk dat er niet hard gereden kan worden. Bewoners, die de boot 

moeten halen, rijden vaak te hard.  

De oversteken op de Nieuwlanderweg/Postweg remmen de snelheid goed en zijn veilig voor fietsers. Om de 

snelheid extra te remmen is de aanleg van drempels mogelijk nog een optie.  

 

Mevrouw Rungs denkt dat er bij het uitrijden van De Koog (30km gebied) harder gereden wordt dan bij 

binnenkomst. Beide zijden worden gemeten.  

Bij de Strandplevier is een bushalte maar geen trottoir en geen zebrapad. Is hier nog een verbetering mogelijk. 

Inrichting is conform ‘Shared Space’. Als er goed oogcontact is krijgt de voetganger vaak voorrang.  

 

7. Snelheden in verhouding tot de functie van de weg 

Bijlage de indeling van de wegcategorie. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 2 maart. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Rungs merkt op dat de Hoofdweg gevaarlijk is in het donker. Er rijden ook fietsers. Een vrijliggend 

fietspad zou een oplossing kunnen zijn. De heer Van Sijp zegt dat hier slechts beperkte ruimte is in verband met 

de hoeveelheid kabels en leidingen in de berm. De snelheid van het verkeer gaat ook omhoog als er vrijliggende 
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fietspaden zijn. Er is nu sprake van extra drukte in verband met de reconstructie van de Postweg. Er is weinig 

verlichting, maar er zijn wel drempels op de kruisingen.  

 

De heer Van Sijp deelt mee dat de Lancasterdijk tijdelijk wordt opengesteld vanaf de Stengweg. Het betreft 1 

richting en er worden schildjes geplaatst. Het is een tijdelijk verkeersmaatregel/besluit vanaf 5 december tot 2e 

week januari. Langs de Stengweg wordt in deze periode extra bermverharding aangelegd. De BOA’s controleren 

op eenrichtingsverkeer. 

 

Overleg structuur en deelname 

Het is wenselijk om het OVT naar een hoger plan te trekken en de vergaderingen maximaal 1,5 uur te laten 

duren. De kantonniers nemen geen deel meer aan dit overleg. Acties voor de kantonniers worden bijgevoegd aan 

de werklijst ‘Intern overleg kantonniers’. Dit overleg vindt elke 2 weken plaats op donderdag van 10.00-11.00 

uur in de kantine van Gemeentewerken. 

 

Als lid van het OVT wordt de heer D. Boot van de afdeling Beleid uitgenodigd. De wethouder Gemeentewerken 

(de heer C. Hooijschuur) neemt 1 keer per jaar deel aan het overleg. De VVN en de fietsersbond vaardigen 1 

deelnemer af (de heer H. de Porto of mevrouw I. Boekel). Vanuit Gemeentewerken zijn aanwezig: de heer B. 

Dennenberg en de heer D. van Sijp. De politie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Zon. De vergaderingen 

vinden plaats in het Gemeentehuis : de kamer wordt vermeld op de uitnodigingen.  

 

Allen worden verzocht om de agendapunten 14 dagen van te voren aan te leveren bij de heer Van Sijp.  

E mail: dvansijp@texel.nl. Dit is in verband met de voorbereiding. 

 

Het overleg ‘Verkeersbesluiten’ vindt apart plaats. Hierbij zijn aanwezig mevrouw Zon (politie), de heer 

Dennenberg, de heer D. van Sijp en de kantonniers. Mevrouw Zon kan zowel positief als negatief adviseren. Een 

officieel advies van de politie is noodzakelijk. De gemeentelijke jurist adviseert ook. De standaard 

verkeersbesluiten ten behoeve van laadpalen en gehandicapten parkeerplaatsen worden per mail afgetikt. 

Verkeersbesluiten worden gepubliceerd; ze zijn openbaar. 

 

De heer Van Sijp sluit de vergadering.  

 

Volgende vergadering is donderdag 2 maart van 10.00 tot 11.30 uur in de Burgerkamer van het 

Gemeentehuis. 

Overige data: 1 juni, 31 augustus en 7 december 2023. Uitnodigingen volgen met locatie. 
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Actielijst 01-12-2022   zaak – 

 

Nummer      Overleg nr Onderwerp     Stavaza    Wie 

1.  2019-3  Breedte midden-geleider Bernhardlaan:  24-09: 2 mtr breed voor fietsers 

dwars op rijrichting. Bij 

middengeleider moeten auto’s achter 

fietsers blijven.  

11-03: Uitvoering herinrichting 

Schilderend 2023; riolering eerder. 

11-03: Bernhardlaan blijft actie 

27-05: Idem 

26-08: Idem 

02-12: opnemen in begroting 2023 

03-03: uitvoering 2024 

31-05: blijft staan 

08-09: niet gelukt in begroting 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennenberg 

2.  2019-3 Haaientanden (verkeersregels Duitsland) navragen bij 

collega’s in grensgebied. Inzoomen via streetvieuw. 

12-12-19: mogelijk extra aandacht 

via VVV/krant Overleg met dhr. Boot 

26-08: Idem 

02-12: via voorlichting in 

vakantiekrant plaatsen (Duitse 

taal)/eventueel ook op borden? 

03-03: landelijk probleem 

communicatie (mw. Groot): 

verhuurders/zuil. 

Dhr. Kuntzel zegt dat bij voorrang 

fietsers meer ongevallen zijn. Wordt 

vervolgd. 

31-05: blijft staan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennenberg 

3.  2019-4 

 

21-02 

Richtlijnen tbv GPP op kenteken en vaststellen door 

college 

Beleid opstellen GPP op naam 

(mw. Wielinga; heeft via rechter GPP op naam 

afgedwongen) 

11-03: ligt bij juridische zaken 

26-08: Idem 

02-12: januari gepland 

03-03: moet nog 

31-05: geen prio juridische zaken, nu 

dhr. Brouwer deelgenoot maken 

stavaza 

01-12: juridische zaken heeft geen 

capaciteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Sijp 

4.  2020-03 Kruisingen vrij liggende fietspaden naast weg: 

voorrang regelen 

11-03: haaientanden plaatsen 

26-08: actie blijft 

02-12: inventarisatie 2022 

03-03: moet nog 

31-05: blijft staan 

Dennenberg

/Witte 

  

5.  2021-02 Verordening opstellen: Fietsontheffingen in 

voetgangerszone (WMO) 

26-08: actie blijft 

02-12: moet nog 

03-03: gaat niet door; contact 

opnemen met SIGT 

31-05: Politie voorziet geen 

problemen 

Contact met SIGT moet nog? 

 

 

 

 

 

 

Van Sijp 

6.  2021-03 Hoekje voetpad Emmalaan (oversteek Haffelderweg) 

gele stenen vervangen door stoeptegels (grijs) 

02-12: moet nog? 

03-03: niet besproken 

31-05: blijft staan 

 

 

Dennenberg 

7.  2021-03 Communiceren naar bevolking dat niet 

gestopt/geparkeerd mag worden op fietsstrook 

(Handhaving stoppen op strook: structureel bij 

rondgang politie) 

  

02-12: rode bestrating met gespoten 

fietssymbool 

03-03: iom mw. Groot 

31-05: fietssymbool moet nog; bij 

persaandacht: stopverbod aanhalen 

Van Sijp 
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8.  2022-01 Bijeenkomst gebiedsontsluitingswegen inrichting: mw. 

Zon, Fietsersbond/gemeente 

31-05: moet nog 

08-09: agenderen OVT 29-11 

01-12: agenderen OVT 02-03 

Dennenberg 

9.  2022-02 Schrikstrook voor fietsers: documentatie 03-12: dit is een rammelstrook van 

30/50 cm bij langsparkeervakken op 

doorgaande wegen 

Zon 

10.  2022-02 Bosjes verwijderen iom particulier Georgieweg 

Bliksemschichten plaatsen bij fietsoversteek en bord 

J24 plaatsen 

NB op termijn deklaag en druppel 

aanpassen 

01-12: stavaza navragen 

Dennenberg 

 

Kantonniers 

11.  2022-02 Extra drempel Stolpweg bij herstraten aanleggen  Dennenberg 

12.  2022-02 Situatie GPP’s Paal 33 observeren  Kantonniers 

13.  2022-02 Verkeersbesluiten maken laadpalen: J.C. 

Rijpstraat/Bord plaatsen 

08-09: bezwaar gemaakt tegen JC 

Rijpstraat 

Mw. Zon informeren bij bezwaren 

01-12: is bord geplaatst? 

Van Sijp 

 

Kantonniers 

14.  2022-02 Inventariseren; aantal fietsoversteekplaatsen 

doorgaande fietsroutes. 

Agenderen: fietsoversteekplaatsen; hoofdfietsroutes 

08-09: dit zijn doorgaande routes 

(niet formeel); verplicht/onverplicht 

fietspad; moet nog 

OVT 29-11 agenderen 

01-12: agenderen OVT 02-03 

Kantonniers 

 

 

Van Sijp 

15.  2022-02 Agenderen: 4e tranche fietspaden 

Uitvoering 3e tranche: sloot Randweg wordt gedempt 

apart fietspad blijft. Verdere uitvoeringen: Rozendijk, 

Westerslag tot bbq veld.  

OVT 29-11 agenderen 

01-12: agenderen OVT 02-03 

Van Sijp 

16.  2022-02 Inventarisatie fietsaansluitingen, waar vleugels 

aangelegd kunnen worden. 

Overleg met dhr. Conijn meenemen in ontwerp 

08-09: moet nog 

OVT 29-11 agenderen 

01-12: agenderen OVT 02-03 

Kantonniers 

 

Dennenberg 

17.  2022-03 Leuning plaatsen trap HHNK bij Ceres  Dennenberg 

18.  2202-03 2 Tekeningen tbv Californieweg maken 

OVT 29-11 agenderen. Ideeën welkom. 

01-12: agenderen OVT 02-03 Dennenberg 

19.  2022-03 Postweg/aansluiting De Driehoek 

Advies fietspad Limietweg doortrekken en 1 toegang 

tot Europarcs maken 

Opnieuw overleg bewoners. 

Afspraken verifiëren.  

Vangrail plaatsen bij fietsoversteek 

rotonde 

Brouwer/ 

Conijn 

Witte/ 

Hoogenraad 

20.  2022-03 Extra uitrit De Zeshonderd maken.  

Van Zuilen een tijdelijke ontheffing geven voor rijden 

Leemkuil. 

Onderbord verwijderen aan Pontweg. Bord plaatsen: 

alleen bestemmingsverkeer Leemkuil huisnr. 2 

 

 

 

 

01-12: is dit geplaatst? 

Dennenberg 

Van Sijp 

Witte/Hoog

enraad 

21.  2022-03 Ledverlichting toepassen voor fietsers bij rotondes: 

wat voor soort/haalbaarheid/kosten 

 Witte/ 

Hoogenraad 

22.  2022-03 Gebruik CROW door Fietsersbond  Dennenberg 

23.  2022-04 Kruisingen tekeningen bespreken 

fietsoversteekplaatsen Rozendijk 

 Intern GW 

 

24.  2022-04 Waar gaan we snelheden meten in 2023  Allen 

25.  2022-04 Verkeersmaatregel/besluit tijdelijk nemen voor 

gebruik Lancasterdijk? 

 Van Sijp 

 

 


