
Van: Fietsersbond Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>  

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 08:04 

Aan: Morsch RJ (Remco) <remco.morsch@movares.nl>; Fietsersbond Noordkop 

<noordkop@fietsersbond.nl>; Fietsersbond Texel <texel@fietsersbond.nl>; Fietsersbond Den Helder 

<denhelder@fietsersbond.nl> 

Onderwerp: Doorfietsroutes 

Dag Remco,  

Enige tijd geleden hebben we telefonisch contact gehad over de tracés van de doorfietsroutes, zoals 

De Kop Werkt die voorstaat. 

Je gaf toen aan, dat de afdeling Noordkop (met onderafdelingen op Texel en in Den Helder) 

betrokken zouden worden bij de tracévorming. Tot onze stomme verbazing worden de tracé van 

Royal Haskoning in het eerstkomende verkeersoverleg van Hollands Kroon besproken. Dat feit wekt 

niet onze verbazing, maar dat er kennelijk al tracés zijn uitgewerkt zonder dat wij daarbij betrokken 

zijn wel.  

De afdeling Noordkop is het volstrekt oneens met deze gang van zaken en is benieuwd naar het 

verdere besluitvormingsproces, waarvan wij op korte termijn op de hoogte gesteld worden en bij 

betrokken worden. 

Met vriendelijke groeten, 

Charles van der Mark - secretaris, 

p/a van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 

(0224) 29 69 26 | (06) 13 09 46 73 

https://noordkop.fietsersbond.nl 

  

https://noordkop.fietsersbond.nl/


Morsch RJ (Remco) <remco.morsch@movares.nl> 

Wo 16-2-2022 12:10 

Dag Charles, 

Vanuit de Kop Werkt is er op dit moment geen sprake van een uitwerking van het gehele tracé vanaf 

Texel in de Richting Heerhugowaard / Alkmaar. Dit omdat zoals eerder besproken we in overleg zijn 

met de provincie over doorstart van De Kop Werkt! als initiatief. Er is nog geen definitieve afspraak 

met de provincie over financiering en in welke projecten. 

De gemeenten zelf zijn op dit moment bezig met een aantal knelpunten die mogelijk ook onderdeel 

gaan uitmaken van de doorfietsroute. Ik heb de gemeenten gevraagd om jullie als fietsersbond hier 

bij te betrekken. Ik ga er van uit dat in het komende verkeersoverleg van Hollands Kroon het gaat 

over deze knelpunten , en dat jullie hierom ook uitgenodigd zijn. 

Als je hier behoefte aan hebt kan ik ook een overleg nog inplannen met Anniek Reehoorn van 

Hollands Kroon om vooraf nog inhoud en doel van het overleg op dit onderwerp met jullie te 

bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Remco Morsch 

Programmamanager bereikbaarheid De Kop Werkt! 

  

 

 

 

         

  

  

  

  

 

 


