
 
 
 

 

Notulen van de afdelingsvergadering op 24 october  2005 

 
Na afbericht van bijeenkomst van 17 october 2005 is na telefonisch contact 
afgesproken nieuwe vergadering te plannen bij Jan van Rees op maandag 24 october 

2005. 
 

Aanwezig waren: Hans Boot, Willem Kroon, Piet de Lange, Jan van Rees 
 

Onderwerpen: 
A Fietsenstallingen 
B Parallelweg N 241 

C Wegoneffenheden 
D Verkiezingsprogramma 

E Technisch artikel 
F Makado-actie 
G Rondvraag 

 
A Fietsenstallingen 

In de gesprekken over de fietsenrekken bleek dat sommige nu geplaatste rekken 
weinig dwarsstabiliteit vertonen. Hiervan is de heer Watertor op de hoogte gebracht. 

Bij een begroting van 1400 stallingplaatsen zouden er bij een reeds geplaatst aantal 
van 500 dus nog 900 plaatsen als gewenst overblijven. 
In dit kader is er ook gesproken over de mogelijkheid om mobiele fietsenstallingen te 

kunnen plaatsen bij Schager evenementen zoals bijv. Kivas-activiteiten, avond-
vierdaagse, Schagen Culinair, enz. 

Fa. Locker uit Amsterdam zou eerder genoemde mobiele fietsenstallingen kunnen 
leveren (deze informatie hebben Charles vd Mark en Frank Watertor reeds) 

 
B Parallelweg N 241 (Schagen – Verlaat) 
Naar aanleiding van een krantenartikel over de realisering van bovengenoemde 

parallelweg kwamen nogal wat bezwaren naar voren. 
De krant vermeldde zelfs als mogelijkheid deze weg tot 30-kilometer-traject aan te 

gaan merken. 
Hans Boot wil daaromtrent de mening van de Fietsersbond-specialisten horen en kan 
dan, indien gewenst, een krantenartikel plaatsen. 

 
C Wegoneffenheden 

Willem Kroon heeft contact gehad met ProRail omtrent enige wegoneffenheden. 
Hierna zijn er provisorische voorzieningen getroffen. Andere wegproblemen (o.a. bij 

de Bron) zullen door Willem Kroon bij de betreffende instantie gemeld worden. 
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D Verkiezingsprogramma politieke partijen 

Piet de Lange vraagt of alle politieke partijen op de hoogte zijn gebracht van de 
wensen van onze Fietsersbond (voor vermelding in het verkiezingsprogramma). Dit 

wordt bevestigend beantwoord. 
 

E Technisch artikel 
In deze rubriek van de Fietsersbond heeft Jan van Rees een artikel geschreven over 
kogellagers, een wrijvingverminderende constructie die bij veel fietsonderdelen 

voorkomt. 
 

F Makado-actie 
Hans Boot zal o.a. Charles vd Mark vragen of het voor de afdeling Noord-Holland-

Noord van de Fietsersbond nog zinvol is een zgn. Makado-actie te houden nu de 
wintermaanden wat meer winkelend publiek zullen trekken. 
 

G Rondvraag 
De rondvraag gaf geen nieuwe gezichtspunten. 

 
De volgende vergadering is gepland op maandag 12 december a.s. bij Ingrid Buis, 

Watermolen 14, Schagen T 0224-212966 
 
 

 
Notulant: Jan van Rees 
 


