
Verslag afdelingsvergadering Fietsersbond, onderafdeling Texel 
Datum:  23 februari 2023 
Locatie: Bij Frank 
Aanwezig: Harrie de Porto, Ireen Boekel, Rico Meertens, Frank Biesboer, Han Brezet (via teams),  
  Hannie Oskam (verslag). 
Afwezig met bericht: Nel. 
 
1. Mededelingen en ingekomen post 
Frank opent de vergadering. Hannie deelt mee dat (digitale) Texelse courant is opgezegd. Data OVT zijn 
gepland op 2 maart, 25 mei, 31 augustus en 7 december 2023.  
 
2. Verslag vergadering 5 januari 2023 
Een keurig volledig verslag. N.a.v. het verslag wordt aangegeven dat provinciaal contactpersoon vertrokken 
is. Met een statenlid heeft via Nel wel contact plaatsgevonden. N.a.v. een vraag in de rondvraag van de 
Statenvergadering is aangegeven dat fietspaden langs de Pontweg eind 2023/voorjaar 2024 zullen worden 
onderhouden. Veel planningen worden niet gehaald. Dit punt zal in OVT worden aangekaart. 
 
3. Kort verslag jaarvergadering Den Helder. 
We waren met 4 personen aanwezig. Ambtenaren van alle gemeenten (m.u.v. Texel omdat Don Boot had 
afgezegd) gaven aan hoe aan doorfietsroute gewerkt wordt. Ambitie lag best hoog, ambtenaren waren erg 
meedenkend. N.a.v. het strategisch plan verkeersveiligheid van het rijk hebben veel gemeenten een risico-
analyse gemaakt. Of Texel dit ook heeft gedaan, is niet bekend. Charles van der Mark heeft dit later 
schriftelijk aan Don Boot gevraagd. Ook punt om even navraag naar te doen in OVT. Op dit moment worden 
door gemeenten beleidsplannen gemaakt, daarna zullen concrete uitvoeringsmaatregelen volgen.                       
Na de ambtenaren kwamen de afdelingen van de Fietsbond aan het woord. Harrie en Frank hielden een 
goede presentatie; naast wat zorgpunten leverde dit toch vooral ook mooi beeld van behaalde successen op. 
Andere gemeenten waren ook al erg actief met het verwijderen van overbodige paaltjes. Alles bij elkaar was 
het een aardige bijeenkomst en zinnig elkaar te leren kennen en te spreken.  

 
4. Reactie gemeente op n.a.v. opmerkingen over Emmalaan 

Uit reactie van de gemeente blijkt dat 90% van onze verandersuggesties zijn overgenomen. Eén punt helaas 
niet. Ireen is benaderd door journalist waarmee zij eerder gesproken heeft n.a.v. een rapport van de Raad 
voor openbaar bestuur over de Emmalaan. Hij wil graag weten hoe de zaken er nu voor staan. Ireen zal 
contact opnemen. Bij de Emmalaan gaat het uiteindelijk, na opdracht van de raad de goeie kant op. 
Communicatie hier ook beter. Elders wordt ook wel contact met bewoners opgenomen, maar blijft 
communicatie moeizaam en is er sprake van wisselend succes. 
 
5. Rozendijk 

N.a.v. vorige tussenvergadering is door Frank een notitie gemaakt over de verschillende alternatieven en 
onze voorkeur. Deze actie werd doorkruist door een Raadsinformatiebrief (RIB) van de ambtenaren aan de 
raad. Omdat deze weer vol onjuiste en incomplete informatie stond hebben Harrie en Frank een snelle 
reactie op deze RIB geschreven. Hierbij is er voor gekozen niet te veel in details te treden maar aan te 
sluiten bij de reactie van de bewoners (eenrichtingsverkeer, geen verbreiding weg en behoud fietspaden), 
met een aanvulling m.b.t. de kruising bij de Jan Ayenweg. Allen betreuren de misleidende inhoud van de RIB 
en stemmen van harte in met de reactie hierop van Harrie en Frank. 
Frank en Harrie zullen inspreken bij de raadsvergadering van 8 maart. Harrie heeft al conceptpresentatie 
voorbereid, die n.a.v. ons commentaar nog iets zal worden aangepast. Advies is goed af te stemmen met 
bewoners en vooral contrast te laten zien tussen wat wij willen en wat gemeente van plan is. Aandacht voor 
slechte communicatie/participatie benoemen maar niet te groot maken. 

 
6. Paaltjesactie, notitie en hoe verder? 

Veel lof voor de mooie notitie van Frank. Conclusie is dat 16 paaltjes nodig zijn, 24 overbodig als het gaat 
om het weren van auto’s. De paaltjes staan altijd verkeerd, nl. pal op de kruising. Verlichting is dubieus.  
De volgende vervolgacties worden afgesproken:  

 Frank en Harrie zullen nog zorgen voor enige finetuning 

 Frank maakt een paaltjes- of paaltjescluster zwartboek 

 Het boek zal ergens in april een beetje ludiek officieel worden aangeboden (bv. René met paaltje 
aan grote kraan voor het   gemeentehuis, of waarschijnlijk realistischer aanbieden boek bij fout 
paaltje OSG). 

 
7. Stuk over bospaden 

Aanleiding voor deze notitie is dat de gemeente heeft aangegeven graag met ons in gesprek te willen gaan  
over de aanpak van de paden in het Texelse bos. Op de tussenvergadering bij Nel hebben we de 



verschillende situaties doorgenomen. Frans heeft dat op papier gezet als soort intern document. We lopen 
het door.  
Smitsweg mag wat ons betreft een fietspad worden. Han denkt dat meer ruimte voor fietspaden ook aan de 
Zuidkant van de Rozendijk gevonden zou kunnen worden. Besloten wordt dit open te laten. Het gaat om 
maatwerk, verbreding fietspad van 2 naar 2,5 m. Voor het overige is ieder het eens met het stuk incl. het 
deel over de kruisingen (waarbij voorbeeld 1 vervangen wordt door goed voorbeeld).  
Idee van de gemeente was aanvankelijk dit in breed overleg te bespreken. Het is nu toch op het OVT van 
maart geagendeerd. Wij zullen het nog iets aangepaste stuk als bijlage aan het OVT doen toekomen. Omdat 
daar naar verwachting maar kort tijd zal zijn, zal daar worden voorgesteld het later in breder verband te 
bespreken.  
  
8. Aangepast visiestuk 
N.a.v. het vorig overleg is het stuk aangepast. Hoe verder? Frank stelt voor het ergens in mei publiek te 
maken. Hij is nu met een tweede onderliggend documentje bezig over hoe we er op dit moment voorstaan: 
getallen, stakeholders, fietsinfrastructuur enz. Hij heeft met diverse mensen gesproken (Henk Wijsgede en 
via hem Natalja Witte). Omdat gemeenten iets met fietsbeleid moeten doen, en we eigenlijk zo weinig weten, 
zijn metingen/feiten nodig. VVV is bezig met onderzoek. Natalja met interactieve website in samenwerking 
met de vereniging van fietsenverhuurders die nieuw leven wordt ingeblazen. Zij willen met een voorstel 
komen voor fietsbeleid op Texel. Frank heeft dit idee verwelkomd en gevraagd ons hierbij te betrekken. 
Dit zou ook goed aansluiten bij eventuele risico-analyse en beleid/uitvoeringsplannen van de gemeente.  
Zijn idee wordt ondersteund door de anderen. Mooi dit met andere initiatieven te laten samenlopen. 
Han stelt voor het visiedocument ook eens voor te leggen aan aantal personen buiten Texel, denk bv. aan 
Charles en beleidsadviseur Fietsersbond, de fietsprofessor, vertegenwoordigers van gemeenten die hoog 
scoren als fietsvriendelijke gemeente. Denk er graag over na, en kom met namen richting Frank. 
Daarna gaan we de visie uiteraard aan de eigen leden (en eventuele andere belangstellenden op het eiland) 
voorleggen.  
 
9. Verslag en agenda OVT 2 maart 
Opmerkingen n.a.v. het verslag van december: 

 dat wij tevreden zouden zijn over Randweg als fietsstraat 

 het niet kunnen handhaven mag nooit argument zijn iets niet te doen (het is ook idioot dit zo hard te 
roepen, dit lokt onveilig gedrag uit), het gaat erom gedrag te beïnvloeden 

 dat tellingen bij bushalte gedaan zouden zijn maakt o.i. niet zoveel uit. gezien tellingen zou een 
fietsstraat gelimiteerd zijn. 

 flexflitsers alleen op de Pontweg zinvol? 

 suggesties voor metingen in 2023: Leemkuil, Mienterglop, Oude dijkje, …. 
 voorstel overlegstructuur: prima iemand van beleid erbij, kantonniers niet langer aanwezig jammer 

(want zij zijn vaak wel oren/ogen gemeenten, maar zaak van gemeente zelf), fietsersbond wil graag 
met 2 blijven komen (gemeente wil toch juist geluiden van buitenaf horen). 

 
Agenda: 
Vraag of vrachtverkeer over de Barentzstraat rustiger is dan over de haven. Over haven lijkt ons logischer. 
Stuk bospaden nemen we mee ter bespreking in later breder overleg. 
 
Volgend overleg: maandag 3 april in de Lindeboom. 
 
Actiepunten: 
1. Naar OVT meenemen: 

 opmerkingen n.a.v. het verslag (zie punt 9) 

 zorg over onderhoud fietspaden Pontweg 

 heeft Texel risico-analyse gemaakt n.a.v. Strategisch plan verkeersveiligheid waar alle 
gemeenten mee aan de slag zijn? 

 Aangepast stuk bospaden (ter bespreking op later moment in breder verband) 
2. Ireen neemt contact op met journalist over situatie Emmalaan en verder op dit moment. 
3. Harry en Frank spreken in bij raadscommissie. 
4. Vervolgacties paaltjesactie: 

 Frank en Harry zorgen voor fine-tuning 

 Frank maakt zwartboek 

 Zwartboek wordt ergens in april op ludieke wijze officieel aangeboden. 
5. We laten visiestuk samenlopen met andere initiatieven. Stuk wordt voorgelegd aan aantal 
personen buiten Texel (geef namen door aan Frank!), vervolgens aan leden/belangstellenden op 



Texel.  


