
 
 
 

 

Notulen van de afdelingsvergadering op 12-03-2007 
 

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

Verhinderd: Piet de Lange en Rob Pippel 
Locatie: Jan van Rees 

 
1. Opening 
 

2. Notulen 29-01-2007 
Geen opmerkingen. 
 

3. Parallelwegen 
Hans en Charles gaan donderdag a.s. naar het Provinciehuis op uitnodiging van 

de projectleider N241. Theo Zegers van de Fietsersbond heeft ons nog 
documentatie gestuurd die in de Ketting komt te staan. 
 

4. Gesprek met wethouder Bouwes 
Hans mailt het verslag van dit gesprek alsnog. De voorgenomen gesprekspunten 

staan in bijlage 1.  
 

5. Tunnel / Loet / Hofstraat 

N.a.v. het verzoek van Ingrid heeft verkeersconsulent Theo Zegers (landelijke 
Fietsersbond) een mail gestuurd.  

Charles stuurt een brief betreffende de voorgenomen aanpassingen in de 
Hofstraat (bijlage 1). De brief is ook voor advies gestuurd naar Theo Zeegers.   

 

6.  Molenvaart 
We wachten op antwoord van het college van Anna Paulowna 

 

7. Eerste lustrum 
Hans herinnert ons aan het eerste lustrum, dan in het najaar gevierd kan 

worden. Verzoek: ieder denkt na over hoe we dat gaan doen. 
 

8. Parallelweg N9 

N.a.v. een ingebracht stuk van Willem heeft Hans aan Theo Zegers om 
commentaar gevraagd. Deze adviseerde hier niet teveel energie in te steken. 

Dat advies nemen we over. 
 

9. Meldpunt 

Willem vertelt over de laatste bevindingen. 
 

De volgende vergadering is op 16 april bij Ingrid Buis 
 
Schagen, 20-03-2007 

Charles van der Mark 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 
noord-holland.noord@fietsersbond.nl 

http://www.fietsersbond.nl/schagen 



 
 
 

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Schagen, 

Postbus 8, 
1780 AA Schagen 
 

Betreft Ontwerp verkeersbesluit herinrichting Parallelweg/Hofstraat 
 

Schagen, 16 maart 2007 
 

Geachte college, 
 

Bij deze brengt de afdeling Noord-Holland-Noord van de Fietsersbond ten aanzien van 

bovengenoemd Ontwerp verkeersbesluit het volgende onder uw aandacht. 
 

In het advies wordt de moeilijke doorstroming van auto’s naar de Westerweg als 

aanleiding genoemd. Ook het toegankelijk maken van de brandweerkazerne met 
appartementen s[peelt een rol. 

Dagelijks kruisen vele fietsers de Hofstraat richting de GSG. In het ontwerp is naar de 
mening van de afdeling onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van deze 
kwetsbare verkeersdeelnemers. 

Bij deze adviseert de afdeling dan ook het klem het ontwerp op onderstaande punten 
aan te passen. 
 

1. Het fietspad Loet/Hofstraat/Emmalaantje kruist een 50 km-weg en de afdeling 
adviseert op het wegvak van de Hofstraat een fietsstrook aan te leggen in rood 

asfalt met aan weerszijden onderbroken witte strepen en in beide richtingen een 
fietssymbool van thermisch materiaal. Omdat er vanwege de uitrit van de 

brandweer een verhoogd kruispunt ter plaatse niet wenselijk is, pleit de afdeling 
voor deze aanpassing. 

2. Het Emmalaantje wordt ingericht als een verplicht, solitair fietspad en uitgevoerd in 

rood asfalt. 
3. In de tekening is een parkeervoorziening getekend tussen het Emmalaantje en de 

geplande uitrit van de brandweer. De afdeling adviseert deze parkeerplaatsen 
uitsluitend toegankelijk te maken vanaf de oostzijde en het onmogelijk te maken 

voor automobilisten de parkeervakken over het Emmalaantje te verlaten. De 
afgeronde hoek aan het einde van het Emmalaantje dient haaks te worden 
uitgevoerd. Het stopbord wordt niet geplaatst. 

4. Als het Emmalaantje toegankelijk wordt voor auto’s, dan dient daarnaast een 
vrijliggend, tweerichtingen fietspad van voldoende breedte (zie CROW-richtlijnen)  

te worden aangelegd. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Charles van der Mark, 
Secretaris Fietsersbond afdeling Noord-Holland-Noord 
 
(Tekening in de notulen niet bijgevoegd) 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 
noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

http://www.fietsersbond.nl/schagen 


