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Notulen van de afdelingsvergadering op 12-06-2006 
 

Aanwezig: Mel Fraanje, Charles v.d. Mark, Hans Boot, Willem Kroon en Jan van 
Rees. 

Verhinderd: Ingrid Buis, Piet de Lange en Rob Pippel,  
Locatie: Het nieuwe appartement van laatstgenoemde 

 
1. Opening en mededelingen 

Jan heeft een nieuwe bijdrage voor ‘Reestechniek’: Handvatten. Dit onderwerp 

én ‘stuurgeometrie’ staan inmiddels op de site. 
 

2. Notulen 13-03-2006 
Geen opmerkingen. 
 

3. N241 
Hans: De papieren van de vergadering over de parallelweg zijn zoek. Een lokale 

werkgroep bespreekt de plannen met de provincie. The Zegers adviseert op 
verzoek. Het plan komt nog in de inspraak. Hans neemt contact op met de 

werkgroep. (Secr.: inmiddels is er een brief van de Provincie binnen als 
antwoord op onze bezwaren. Deze is gemaild. Voor Jan en Mel bijgevoegd). 

 

4. Politieke partijen bezoeken 
Hans zoekt uit of er inmiddels een collegeprogramma is. (Secr.: gevonden op de 

gemeentesite. Zie bijlage.) Agenderen in september en daarna een gesprek 
aanvragen met wethouder Bouwes. 

Hans meldt problemen met de gele strook nabij de bowling. 
Charles meldt kuilen nabij het tunneltje Waldervaart aan OW. 
De Menisweg lijkt nu ‘opgelost’. 

 
5. Inventarisatie fietsnetwerk NH 

Het rapport is klaar. De afdelingen zijn gecomplimenteerd vanwege hun goede 
inzet. Van het oorspronkelijke inventarisatie blijft weinig over. Het rapport 
ontvangen we binnenkort. 

 
6. Ontwerpwijzer fietsverkeer 

De vervanger van “Tekenen voor de fiets” is binnen. 
 

7. Verlichtingsactie 
Jan maakt een draaiboek. Charles biedt steun aan. 

 

 
 

 
> 8. Onderhoud fietspaden (Willem)< 
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8. Onderhoud fietspaden (Willem) 

- Geen terugkoppeling van klagers ontvangen. 
- Wegbeheerders wachten willens en wetens op oplossen van de klachten. 

- Aansprakelijkheid wegbeheerders zou een item kunnen zijn voor NB en de 
website. Zie ook Jurofoon. 

- Iedere partij heeft een schrijven over Duurzaam Veilig ontvangen in april. 
9. Vergaderschema 

11-09 Ledenvergadering bij Ingrid (Hans reserve) 

14-10 Verlichtingsactie 
23-10 Ledenvergadering bij Jan 

18-12 Ledenvergadering 
 

10. Rondvraag 
Jan: De scheef geplaatste witte balken bij de Ovonde zijn lastig geplaatst voor 
fietsers. Ze geven te weinig ruimte. Charles mailt dit naar OW. 

 
 

Schagen, 23-6-2006 
Charles van der Mark 


