
 
 
 

 
Notulen van de afdelingsvergadering op 23 maart 2005 
 
Aanwezig: Hans Boot, Charles v.d. Mark, Rob Pippel, Ingrid Buis, Piet de Lange, Jan 
Spruyt, Willem Kroon 
 
1. Voortaan komt de agenda als eerste op Nieuwe Banden 
2. De notulen van de vorige vergadering (24 januari) zijn goedgekeurd 
3. Verslag van de vergadering op 2 maart 2005 (Commissie Grondgebiedszaken):  

• Er heerste een misverstand tussen de Fietsersbond  en de Gemeente omtrent 
de besteding van de fietsenstallinggelden: notulen van betreffende 
vergadering moeten worden opgevraagd. 

• Voortaan wordt altijd alles genotuleerd en die verslagen gaan naar Charles 
voor het archief. 

• Inmiddels is het conceptplan parkeerplaatsen van dhr. Watertor ontvangen en 
hebben Hans en Ingrid al gereageerd. 

4. Beleidsplan Voorzitters: 

• Snelle operationele tactiek met behulp van kleine werkgroepen 

• Flexibele opstelling aan de Secretaris toekennen inzake het reageren op 
berichtgevingen 

• Autonomie van de afdeling: zoveel mogelijk lef tonen voor het varen van een 
eigen koers 

• Veiligheid van de fietser is de hoofdlijn 

• Beperking van onderwerpen: prioriteiten stellen en geen energie steken in 
bijlijnen 

• Aandringen op een vernieuwde verkeersvisie (verkeerscirculatieplan) 

• Verbeteren van het lobbywerk in de contacten met de politiek en de 
ambtenaar 

5. Welke plek heeft een ieder [op dit moment] binnen de afdeling? 

• Jan Spruyt: samen met Charles vd Mark de oprichter van de Afdeling. Wil 
graag projectmatig bezig zijn. 

• Charles vd Mark: wil keuzes maken en ervoor gaan, in overtuiging en met 
felheid. Wil plannen meer structuur geven: planmatig en pragmatisch. 

• Piet de Lange: zou de fiets in Schagen een prominentere rol willen toekennen. 
Wil het lobbywerk uitgebreid zien en wil steunend daarin actief zijn. 

• Hans Boot: is een overtuigd fietser en wil binnen Schagen dienend zijn. Vindt 
publiciteit essentieel en ziet binnen alle plannen veel positieve punten. 

• Willem Kroon: gekomen via Rijkswaterstaat. Ziet alom met verbazing 
structuren bestaan die nopen tot logische opzetjes. Wil veel praktische 
informatie geven. 

•  Rob Pippel: genetisch bepaalde fietser, vindt de veiligheidsaspecten binnen 
Schagen maar zeer matig. Heeft geen hoge hoed op van politiek en 
ambtenarij en wil zich daarmee ook niet bezig houden, wil wel het schrijfwerk 
en procedurebewaking binnen de afdeling voor zijn rekening nemen. 

• Ingrid Buis: vindt fietsen noodzakelijk en nuttig. Voelt zich beperkt in 
mogelijkheden maar wel gedreven. 
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6. Actiepuntenlijst : 
6.1. Nieuw verkeerscirculatieplan [ter vervanging van het nog steeds 

gehanteerde plan van 1985 en structuurplan. Wordt opgevraagd door Jan 
Spruyt; daarna behandeld door Charles vd Mark en Rob Pippel 

6.2. Alle politieke items in dit plan te realiseren binnen 5 jaar. 
6.3. Fietsbalans uitvoeren in deel projecten: fiets- en voetpadenplan uitwerken bij 

de onderdelen waar het nodig is. 
6.4. Parkeerplaatsen in centrum Schagen en bij station: inventariseren, 

overzichtelijk maken en bespreekbaar maken door Ingrid Buis en Hans Boot.  
6.5. Melding fietsonoverzichtelijke situaties: de fietsroute van de Wiel tot het 

station kent vele voetangels en klemmen zoals o.a bij de Loet.; de hoek 
Beethovenlaan en Frans Halsstraat is onduidelijk en zal er met het tunneltje 
niet beter op worden; Thorbeckestraat en de oversteek bij de Zuiderweg zijn 
voor fietsers (nog steeds) levensgevaarlijk. Piet de Lange en Hans Boot 
nemen deze inventarisatie voor hun rekening. 

6.6.  Alles omtrent fietstunneltje Nes  
6.7. Boodschappen op de fiets (project zoals vorig jaar)   
6.8. Fiets prominent in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.   
6.9. Achterban mobiliseren; wij concentreren ons op Schagen, bij problemen 

elders moeten betrokkenen zich melden bij de afdelingssecretaris. 
6.10. Krantenartikelen in Schager weekblad: 6x per jaar info over de Fietsersbond 

en de fietsveiligheid in Schagen. Rob Pippel schrijft ze, leden dragen 
onderwerpen aan. 

 
Dank voor de verzorging aan Hans Boot.  
Nog geen nieuw adres bepaald voor de volgende vergadering. 
 
Sluiting. 
 
Notulant, Rob Pippel  
 


