
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel 
 
Datum:             5 januari 2023 
Locatie: Molenstraat 78 
Aanwezig: Frank Biesboer (verslag), Ireen Boekel, Han Brezet, Rico Meertens, Nel Lanser, Hannie 
Oskam, Harry de Porto. 
 
1. Opening en mededelingen 
Han opent de vergadering. We signaleren dat René nu een tweetal keren afwezig is, hij zal er wel de 19

de
 bij 

zijn. 
 
2. Vaststellen agenda 
Harry voegt punt toe over de begroting Noordkop, behandelen we bij punt 9 Jaarvergadering Fietsersbond, 
en stand van zaken Notitie Randweg, wordt punt 11. 
 
3. Verslag vergadering 24 november 
Een uitstekend verslag waarover verder geen opmerkingen zijn. 
Voortgang van de actiepunten: 
+ Afspraak wethouder over de Rozendijk (Frank) – die uitnodiging is niet uitgegaan. In plaats daarvan is er 
nieuw overleg toegezegd tussen de gemeente, bewoners en de Fietsersbond. Zie verder over de Rozendijk 
en de Rommelpot agendapunt 7. 
+ Punten voor het OVT (Harry, Ireen) – zie agendapunt 6. 
+ Datum vinden voor bespreken toekomstvisie (Ireen) – zie agendapunt 8. 
 
4. Ingekomen post 
De vergadering geeft Hannie complimenten over het doorsturen van materiaal van CROW, Fietsberaad, 
Fietsersbond landelijk en documenten van provincie en gemeente. 
In de notitie ´2022022 Voortgang oplossen fietsknelpunten NH´ staat dat er een half miljoen euro wordt 
uitgetrokken voor de planfase 1, ´Fietsoversteken kruispunten N501 Texel / nu alleen N501-Redoute´. Frank 
vraagt hoe betrokkenheid van de Fietsersbond is geregeld. Contacten met de provincie lopen in eerste 
instantie via Charles. Ireen gaat na of ze de gegevens van de provinciale contactpersoon kan terugvinden, 
en neemt contact met Charles over de N501. Harry benadrukt de aanleg van middenbermen voor 
fietsoversteek, die moeten minstens 3,5 m breed zijn. 
 
5. Paaltjesactie 
Frank presenteert kaarten met paaltjes in Oudeschild, Den Burg en polder Waalenburg. Op zijn rondgang 
door Den Burg telde hij 19 paaltjes, waarvan vele overbodig en sowieso verkeerd geplaatst. Summum is een 
doorgesneden schrikhekplank met vlijmscherpe randen. In plaats daarvan moeten er ronde sluishekken 
staan. 
Om de inventarisatie te vervolmaken vraagt Frank de aanwezigen in hun eigen buurt te inventariseren. Han 
meldt zich voor De Koog, Rico voor Den Hoorn en Nel voor De Tuunen. Planning is ergens in februari/maart 
presentatie bij de gemeente, als het even kan met een ludieke actie, bijvoorbeeld een paaltje neerzetten bij 
het gemeentehuis. 
 
6. Verslag OVT 29 november 2022 
Ireen kon er sowieso niet bij zijn, Harry moest zich ziek melden (gaat nu gelukkig weer goed), dus er is geen 
verslag. Volgende OVT is in maart. 
 
7. Aanpak cluster IV - Rozendijk 
Er is veel gebeurd.  
 
Rommelpot 
Er is overeenstemming over deze weg, het wordt een éénrichtingsweg vanuit Den Hoorn richting Jan 
Ayeweg. Naast de autoweg komt (aan de duinkant) een nieuw fietspad van 3 meter met daarnaast een 
voetgangerspad. Over de aanpassing van de kruising Rommelpot/Jan Ayeweg is nog niets bekend. 
 
Rozendijk tussen Bakkenweg en Jan Ayeweg 
Na de bewonersvergadering van 16 november – ter herinnering, Harry presenteerde daar het Fietsersbond-
alternatief van autovrij, gesteund door een kleine meerderheid van de bewoners – was er 29-11 een 
commissievergadering van de gemeenteraad. Ter tafel lag een motie van Veronne Koot (CDA) om 
bomenkap tegen te gaan en de weg in te richten als eenrichtingsweg tot de kruising Bakkenweg en vanaf de 
Jan Ayeweg autovrij. Het college antwoordt dat met de voorgestelde inrichting (deels 6 m breed tweerichting 



en deels 5 m breed eenrichting) minimale bomenkap nodig is(???). Fiets en auto delen dan de weg met een 
zogeheten fietsvriendelijke inrichting. Gezien opmerkingen vanuit de raadscommissie wil Koot de motie 
aanpassen voor de raadsvergadering van 14-12. 
  
Begin die week informeert Frank Harry hierover. Harry concludeert dat er snel actie nodig is en neemt 
contact met de bewoners van de Rozendijk en vervolgens met raadslid Koot. Ze dankt Harry voor de 
informatie en besluit haar motie alsnog in te dienen. Ze vraagt onderbouwing middels een brief van de 
Fietsersbond. Frank maakt in overleg met Harry die brief die de volgende ochtend naar de griffier gaat. 
 
Tijdens de raadsvergadering ligt het accent op de dreigende bomenkap. Volgens wethouder Hooijschuur 
beslist Staatsbosbeheer daarover. Hij zegt toe dat hij na de Kerst bij de bewoners terugkomt met een aantal 
voorkeursvarianten. Zegel (GroenLinks) vraagt daar ook de Fietsersbond bij te betrekken en geen actie te 
ondernemen voorafgaand aan dat overleg. Koot neemt genoegen met de toezegging van de wethouder en 
houdt haar motie aan. 
 
Een nieuwe datum voor het overleg van omwonenden, Fietsersbond en de gemeente over de Rozendijk is 
er nog niet, zo meldt Harry. Hij houdt het verder in de gaten. 
 
8. Extra vergadering Notitie fietstoekomst 
Via de prikker wordt de datum van de vergadering vastgesteld op donderdag 19 januari. Han maakt zijn 
agenda ervoor vrij. Frank belooft minstens een week van tevoren een tweede versie van zijn stuk, rekening 
houdend met eerder gemaakte opmerkingen, met name van Ireen. 
 
9. Jaarvergadering Fietsersbond Noordkop 
Idee is dat we er in groten getale heen gaan. Dat zijn in ieder geval Frank, Hannie, Harry, Nel en Ireen onder 
voorbehoud. We vertrekken de 25

ste
 met de boot van 17.00. 

Harry heeft een ontwerp presentatie voor de jaarvergadering gemaakt, met als onderwerpen: deelname OVT, 
Emmalaan, Randweg, Rozendijk, Rommelpot, paaltjesactie en toekomstvisie. Han pleit ervoor om bij de drie 
concrete cases eerst te melden wat de huidige situatie is, vervolgens wat de gemeente wil en het 
uiteindelijke resultaat na inbreng van onze afdeling en hoe ons dat is gelukt. De deelname aan OVT krijgt 
minder nadruk. Harry maakt samen met Frank een definitieve presentatie voor de Jaarvergadering. 
Er ligt een ontwerp persbericht van Charles. Frank pleit ervoor niet de Emmalaan als belangrijkste voorbeeld 
te nemen, dat is inmiddels ‘oude koek’, maar de activiteiten van de Fietsersbond Texel rond de SBB-
fietspaden. Frank doet Charles daarvoor enige suggesties. 
Tot slot ligt er nog het begrotingsvoorstel van Charles: de Fietsersbond Texel ontvangt € 300 ten behoeve 
van vergaderingen. Vooralsnog lijkt dat bedrag voldoende, we maximeren onszelf op twee consumpties per 
deelnemer op kosten van de Fietsersbond. Na afloop van de vergadering blijkt dat de Fietsersbond een 
abonnement heeft op de Texelse Courant. Nu we zelf actief zijn is dat abonnement nergens voor nodig. 
Hannie neemt daarover contact met Charles. 
 
10. Budget fietspaden 
Aanleiding is een verzoek van Piet Conijn (gemeente) aan Harry om met suggesties te komen voor 
besteding van beschikbaar budget. Harry heeft er weinig fiducie in: hij heeft al eens eerder uitgebreide 
plannen aan de gemeente gestuurd, waar vervolgens niks mee is gedaan. 
Frank pleit ervoor wel te reageren, niet reageren zou ook raar zijn, maar dan wel light. Dus niet meer dan 
een lijstje, en wil de gemeente enkele ervan uitwerken, dan horen we dat wel. Frank doet zelf de volgende 
suggesties: 
+ fietspad langs het Eierlands Kanaal (fietsers hoeven dan niet langs de levensgevaarlijke Hoofdweg). 
Knelpunt op die route is de Stengweg: die is nu al veel te smal. 
+ fietspad Redoute – Watermolenweg, discussiepunt: op of langs de dijk. 
+ renovatie fietspad langs de Schilderweg (Den Burg – Oudeschild), is met pek verruïneerd. 
+ renovatie fietspad Rozendijk vanaf de Pontweg tot de Bakkenweg. 
Han noemt de Mienterglop Met de aanleg van graskeien wordt dat een semi autosnelweg, terwijl die 30 km/h 
zou moeten zijn. Harry suggereert passeerhavens als mogelijke snelheidsonderbreker, en om te voorkomen 
dat automobilisten de Mienterglop gebruiken als sluitroute om De Koog heen. 
Rico noemt het nieuwe fietspad tussen de Mokweg en de Watermolenweg. Dat ligt nu veel te hoog. Volgens 
Harry ligt doortrekken van dat fietspad langs camping Loodsmansduin via de straatweg voor de hand. Punt 
is wel dat die weg eigendom is van De Krim. 
Han noemt verder het opzetten van intelligente straatverlichting voor fietsers, dat wil zeggen lichten die 
alleen aangaan als er een fietser in de buurt is. Met name bij scherpe bochten in het donker, bijvoorbeeld 
rotondes langs de Nieuwlanderweg, is niet te zien waar je rijdt. Aan de verlichting op de fiets heb je bij zulke 
bochten niks. Intelligente verlichting is wel de beste manier om de Texelse Dark Sky te behouden, Han 
signaleert dat Texel daarin een voorbeeldfunctie heeft. 



Hoe verder? We wachten onze bespreking van de toekomstvisie af, kijken wat daar nog uit komt, en maken 
dan een lijst die we opsturen naar Piet Conijn. 
 
11. Notitie Randweg 
Harry memoreert dat onze notitie op 4-11 is verstuurd, dus de zes weken antwoord-termijn is al flink 
verlopen. Ireen stuurt de brief nog een keer met de vraag of we nu alsnog een reactie krijgen. Gebeurt er 
weer niks, dan dienen we een klacht in. 
Terzijde: naar aanleiding van onze notitie over dit stuk Randweg schrijft de wethouder in antwoord op de 
vragen van raadslid Koot over de Rozendijk (zie agendapunt 7): ‘Recent heeft de fietsersbond afdeling Texel 
nog gemeld dat na een druk seizoen de fietsvriendelijk ingerichte Randweg prima voldoet. Ook is het 
verzoek gedaan er een officiële fietsstraat van te maken met bijpassende bebording.’ Valselijk voorstellen 
verdraaien heet dat. 
 
12. Nieuwe vergaderdata 
De komende vergadering is die over de Notitie fietstoekomst op donderdag 19 januari. Vergaderingen 
daarna zijn op: 
Donderdag 23 februari 
Maandag      3 april 
Donderdag 25 mei 
 

 

Actiepunten: 

 Vanwege de provinciale plannen met fietskruisingen over de N501 gaat Ireen na of ze de gegevens van 
de provinciale contactpersoon kan terugvinden, en ze polst Charles over contact met de provincie over 
de N501. 

 Voor de paaltjesactie inventariseert Han De Koog, Rico Den Hoorn en Nel De Tuunen. 

 Harry houdt in de gaten wanneer er een nieuwe datum is voor het overleg met omwonenden over de    
Rozendijk. 

 Frank maakt een nieuwe versie van de Notitie fietstoekomst. 

 Frank, Hannie, Harry, Nel en Ireen-onder-voorbehoud gaan naar de Jaarvergadering van 25-1. 

 Harry maakt samen met Frank een presentatie voor de Jaarvergadering. 

 Frank doet Charles suggesties voor het persbericht Jaarvergadering. 

 Hannie laat Charles weten dat we akkoord zijn met de begroting en suggereert opzeggen abonnement 
Texelse Courant.  

 Ireen stuurt onze notitie Randweg nog een keer naar de gemeente met het verzoek nu wel te reageren. 

 


