
 
 
 

 

Notulen van de afdelingsvergadering op 23 mei 2005 
 

1. De notulen van vorige vergadering zijn abusievelijk niet verzonden en worden dus 
de volgende keer besproken. 

2. Aanvulling bij  ‘persoonlijke geloofsbrieven’ 
➢ Mel Fraanje: is in haar bestaan fietsgebonden, een artikel in de krant heeft de 

doorslag gegeven, vindt haar bijdrage een 'omweg' om de politiek kant te 
benaderen, is vaak bij DuurzaamSchagen-vergaderingen aanwezig, heeft erg 
veel positieve plannen jegens de mens in Schagen en haar politiek, is in haar 

fietsgedrag ‘anders georiënteerd’ waardoor zij de weg scherper en meer 
globaal observeert, heeft ook veel vouwfietservaring. 

➢ Jan van Rees: bezoek aan fiets_RAI heeft de doorslag gegeven ook dankzij de 
technische knowhow, vindt deze club leuk maar de bestuurlijke zijde is voor 
hem niet de meest attractieve kant. 

3. Afscheid Jan Spruyt als actief lid: Jan heeft veel activiteiten buiten de 
Fietsersbond om en  is diverse malen al gevraagd voor bestuurs- en 

secretarisfuncties vanwege zijn plaats in de Schager samenleving. Hij kijkt met 
enige voldoening terug op al het werk dat gedaan is en vindt het een geschikt 

moment om terug te treden. Hij zal uitkijken naar een opvolger, vooral in de 
kringen waarin hij vaak verkeert. Verschil in inzicht met andere leden over koers 
en werk van de Fietsersbond hebben hem ook tot dit besluit gebracht. De 

voorzitter bedankt Jan voor zijn inzet. 
4. Charles wijst op het ‘ABC van de Fietsersbond’ een map met (op alfabet) nuttige 

informatie waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Ook via de website van de 
landelijke vereniging te raadplegen. 

5. Verslag Werkgroepen Verkeersveiligheid en Verkeersplannen: 
Van de Structuurvisie tot 2005 en het Beeldkwaliteitplan wordt door Charles en 
Rob een uittreksel gemaakt dat op 20 juni zal worden besproken. Dit uittreksel zal 

aan de politieke partijen ter hand worden gesteld opdat zij dit in hun 
najaarsoverleg kunnen opnemen. 

Hans en Piet hebben 3 hoofdroutes voor fietsers gekozen om te zien wat 
daarmee aan de hand is. (Hoepnoord-Beethovenlaan)(Menisweg-
Station)(Lagendijkerweg-GSg). 

Hans heeft een gesprek met de Gemeente gehad over ‘lopende zaken’: 
➢ ‘fietsenstallingen’ gaan op 7/6 naar de Commissie en op 28/6 naar de Raad 

➢ het ‘fiets- en voetpadenplan’ is vrijwel zonder ingrijpende wijzigingen 
overgenomen van het concept waarbij wel rekening is gehouden met onze 

aanvullingen en kritiek. 
➢ Herinrichting Thorbeckestraat in 2006 
Verder nog: 

➢ Contact met de GSg over veilige fietsroutes heeft weinig concreets opgeleverd 
➢ De paaltjes in de Menisweg bij de oversteek Spreeuwenlaanzijn te donker en 

dus heel slecht zichtbaar; met reflecterend materiaal zou het een stuk veiliger 
worden 
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➢ De middenberm van de nieuwe aansluiting bij de verkeerslichten bij 

Ehrensperger (voor al die fietsers die voor de lichten linksaf naar de haven 
willen oversteken) is te smal: bij een ‘standaardfiets’ worden voor- en 

achterwiel eraf gereden door passerende auto’s 
➢ De stationsfietsenstallingen zijn van ProRail: zíj dienen de gang der dingen ter 

plekke te controleren. Wij wachten de onderhandelingen van de Gemeente 
met ProRail af. Het zou onze voorkeur hebben als een APV in de wensen zou 
voorzien (vgl. oa. Alkmaar, Amersfoort) 

➢ Er zijn 12 meldingen uit deze regio bij de Landelijke Fietsersbond  binnen 
gekomen; Willem maakt voor die mensen een bedankbriefje. Als de 

problemen door de betreffende gemeente zijn opgelost gaat de melding van 
de site. De gewraakte plekken nemen we ook in Nieuwe Banden op. Na enige 

tijd zullen wij de plekken bekijken. 
6. Hiephiephoy, wij zijn halfverheugd: van de twee beroerd bestraatte afritten van 

het     Meniswegtunneltje is er al een –gedeeltelijk- gerepareerd. Nu de andere 

nog…. 
7.  Rondvraag: 

Jan Spruyt: dank voor alle ondersteuning ooit. Ga door en raadpleeg mij wanneer 
nodig. 

Mel Fraanje: gaat cursus volgen met oa. als inhoud ‘hoe benader je de politiek?’  
Hans Boot: bedank voor alles Jan. 

 8.  Volgende vergadering: 20 juni 2005 in Valkkoog (Valkkogerweg 22a) 

   
Sluiting. 

 
Notulant, Rob Pippel  
 


