
 
 
 

 

Notulen vergadering 12-12-2005 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Mel, Hans Boot, Willem Kroon, Piet de Lange en Charles van 
der Mark,  

Afwezig met afbericht: Rob Pippel en Jan van Rees 
 

1. De notulen 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Rob Pippel. 

 

2. Parallelweg N241 
Hans Boot heeft in een krantenartikel van het NHD gereageerd namens de 

afdeling. Hierop is een reactie binnen gekomen van mevr. Stroet uit Zijdewind 
met het verzoek om steun middels argumenten voor de inspraak. 
Afspraak: 

Hans neemt contact op met Mevr. Stroet. Bovendien informeert hij bij de 
gemeente Niedorp en Schagen of er al een datum voor de inspraak gepland is en 

zo ja wanneer. 
Hans stuurt een conceptbrief naar de leden, met het verzoek om binnen een 

week op het concept te reageren. Hans stuurt de definitieve versie naar de 
secretaris. 
Charles stuurt de brief naar de gemeente Niedorp en Schagen en tevens naar de 

provincie. 
Het faxnummer van Mel is 214617. 

 
3. Parallelweg N248 en de aanpassingen aan de N9 bij de Stolpen 

Na ons bezwaarschrift tegen ‘de Stolpen’ en de parallelweg hebben wij officieel 
niets vernomen. 
Afspraak:  

Charles informeert naar de stand van zaken betreffende beide plannen en 
wanneer er inspraak gepland is. 

 
4. Verkeer en vervoer 

Afspraak: 

1. Charles informeert bij alle partijen naar de stand van zaken betreffende de 
verkiezingsprogramma’s. 

2. Charles kopieert de onderdelen betreffende verkeer en vervoer uit de diverse 
programma’s en stuurt deze als bijlage bij de agenda van de volgende 

vergadering mee. 
3. Voornoemde programmaonderdelen worden gepubliceerd en van commentaar 
voorzien via ‘Nieuwe Banden’ en de website.1 

 
1 Na afloop van de vergadering bespraken Ingrid en Charles de wenselijkheid van een redactioneel 

artikel in het SW betreffende de komende verkiezingen en de wensen van de Fietsersbond betreffende 
fietsbeleid. 
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5. Financieel jaarverslag / Begroting 2006 / Activiteitenplan 2006 
Eind januari 2006 dient het financieel jaarverslag opgestuurd te worden naar de 

Fietsersbond. Ingrid Buis controleert de financiën en doet tijdens de 
eerstvolgende vergadering verslag. 

Afspraak: 
Kascontrole op maandag 23-01-2006 door Ingrid Buis 

 

6. Reestechniek 
Jan van rees heeft weer een bijdrage geleverd voor de technische rubriek van de 

website. De tekst wordt uitgedeeld. Bedankt, Jan. 
 

7. Verkeersveiligheid op de Markt 
De Gemeente Schagen heeft om een reactie gevraagd op de voorgenomen 
verkeersmaatregelen verkeersveiligheid Markt. We zijn van mening dat de 

verkeersveiligheid door de plannen verbetert, maar constateren ook enkele 
knelpunten. 

Afspraak: 
Charles stuurt een brief met onze opmerkingen (zie bijlage) naar Frank Watertor. 

 
8. Oriëntatierondje 

Mel: De fietsenstalling van de Vomar aan de Nieuwe Laagzijde is hopeloos. Er 

staan daar nu wel winkelwagentjes. Zij heeft dit ook ingebracht in het 
consumentenpanel. 

Afspraak: 
Charles struurt een brief naar de directie van de Vomar met het verzoek de 
fietsrekken (mede ter voorkoming van fietsdiefstal) te vervangen door rekken met 

Fietsparkeur. 
Willem schrijft een stukje voor de gemeentepagina over het voorkomen van 

fietsdiefstal. 
Hans brengt de gladheid van de tegels bij de nieuwe fietstunnel en bij de 

Zuiderweg aan de orde. 
Afspraak: 
Charles stuurt hierover een brief naar de gemeente. 

 
9. Verzoek ouderenbond Den Helder 

De Ouderenbond Den Helder heeft ons verzocht een voorlichtingsdag over 
fietsonderhoud te organiseren in de loop van 2006. Wij zien hier van af, vanwege 

het drukke programma. 
Afspraak: 
Charles belt op en legt de afwijzing uit. 

 
10. Volgende vergaderingen: 

 
30-01-2006 Bij Charles / 13-03-2006 / 24-04-2006 / 12-06-2006 
 

Schagen, 15-01-2005 
Charles van der Mark, secretaris 


