
 
 
 

Notulen  13 maart 2006  Fietsersbond Afdeling Noordholland-Noord 
 

1. Afbericht voortaan altijd aan de ontvangende gastheer / -vrouw. 
2. Notulen van 24 januari 2006 goedgekeurd 

3. Over de actie ‘Doe iets, stem fiets’: 
a. Jan van Rees: er waren wel goede en maar vaak ook minder goede 

ervaringen bij het uitdelen van de flyers. 
b. Charles vd Mark:  

- Op rondzendberichten met verzoek tot reactie zijn maar beperkt op tijd  

reacties binnengekomen; sommigen reageerden aan de late kant en velen 
geheel niet. Dat is ontmoedigend als je activiteiten wilt ondersteunen. 

- De totale trend is dat er teveel op de schouders van enkelen neer komt. 
- De constructie voorzitter(s) - secretariaat loopt vaak mank. Dit moet in een 

groter verband worden besproken. Het draagvlak binnen de club moet 

worden verbreed: waar liggen de grenzen van elke functie? 
- Volgende vergadering, bij meer aanwezigen, moet een grondige analyse 

plaatsvinden: er moeten conclusies worden getrokken. 
- Omtrent het krantenartikel in het Schager Weekblad en omtrent de flyers 

is er op de site geen reacties binnengekomen. Het voortbestaan van de 
site komt volgende vergadering uitgebreid aan de orde. 

4. Omtrent N241: 

De inbreng van Hans Boot is groot; de reacties van de ontwerpers c.s. zijn op zijn 
minst lauw te noemen. Het belang van de fietsers en de veiligheid van het 

fietsverkeer wordt niet gezien. Het heeft de schijn dat alles al beklonken is. 
5. Wat verder ter tafel komt: 

a. de Fietsersbond heeft scholingsmogelijkheden voor actieve leden. Opgave via 
Charles voor eind maart; scholingsavond op 10 april  

b. de Menisweg in Schagen blijft een zorgenkindje: ondanks borden. markeringen 

en belangstelling in de pers blijven er ongelukken gebeuren; de gemeente zegt 
geen geld te hebben voor juiste inrichting Duurzaam Veilig. Er is correspondentie 

met de gemeente, deze gaat ook naar de verkeersdeskundige van het Landelijk 
Bureau van de Fietsersbond. 

c. Ov-fiets heeft belangstelling voor een stalling / verhuurbedrijf in Schagen: dit 

wordt onderzocht. 
d. Planning komend jaar:  

1. acties naar de politiek, ‘luis in de pels zijn en blijven’ Hoe? Via Piet en Hans? 
2. Verlichtingsactie eind september voor de veiligheid en de bekendheid. 

3. Alle ad hoc-zaken aanpakken 
 
Volgende vergadering op 24 april 2006 bij Hans Boot; afzeggingen bij hem. 
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