
 
 
 

 

Notulen van de afdelingsvergadering op 17-09-2007 
 

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

Locatie: Hans Boot 
 

1. Opening 
 

2. Eerste lustrum 

We beperken ons wat activiteiten betreft tot een persbericht over de afgelopen 
vijf jaar voor de regionale media. Charles stelt dit op vóór zondag 7 oktober. 
Hans redigeert en stuurt het uiterlijk zondag 14 oktober terug. Charles stuurt het 

dan z.s.m. naar de media.  
 

3. Brief van de gemeente Den helder over de rotondes 
N.a.v. een mail over de inrichting van de rotondes in Den Helder, waar fietsers 
binnen de bebouwde niet in de voorrang zitten, antwoordt de gemeente, dat zij 

niet van plan zijn de rotondes aan te passen. De gemeente stelt dat de 
aanbeveling om fietsers binnen de bebouwde kom op rotondes voorrang te 

geven omstreden is. Bovendien stelt de gemeente, dat de veilige inrichting van 
rotondes voor fietsers alles te maken heeft met de vraag of het fietspad deel 

uitmaakt van die rotonde of dat deze de aansluitende weg kruist. Vanwege de 
opstelling van de gemeente in de eerste zin besluiten wij hier geen verdere 
energie in te steken. Willem overweegt om dit bij de Fietsersbond aan te 

kaarten.  
 

4. Gesprek met wethouder Bouwes 
Op vrijdag 19-10 staat er om 14.00 uur een gesprek met de wethouder gepland. 
Wij stellen daarbij op de agenda: 

- Inrichting van de Nesserlaan (fietsvoorzieningen, voorrangsregeling etc.); 
- Idem Sportlaan; 

- Idem Emmalaantje (parkerende auto’s op fietspad of vrijliggend?); 
- Aanpak weesfietsen bij het station; 
- Markt: plannen voor beperkte doordringbaarheid? 

- Markt: zeer beperkte én slechte fietsparkeervoorzieningen. Graag vervangen 
en uitbreiden (fietsparkeur). 

Hans werkt het uit en mailt dit rond 12-10 aan ons. De wethouder krijgt de 
gesprekspunten ook vooraf. De te maken afspraken met Bouwes worden 

vastgelegd en aan daarna aan hem voorgelegd. 
 

5. N241 

Het tracé gaat door zoals de provincie het wenst, dus met fietsers op de 
parallelwegen. 

De bijeenkomst van Fietsberaad over parallelwegen wordt gehouden in Dieren. 
Vanwege de lange reistijd zien wij van een bezoek af. Willem gaat er wel heen. 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

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

http://www.fietsersbond.nl/schagen 



6. Bordenactie 

Deze heeft veel publiciteit gegenereerd. Jan brengt twee borden naar Hans. 
Hans neemt deze mee voor de wethouder op 19-10.  

 
7. Meldpunt 

Willem doet verslag over de stand van zaken: de situatie op het spoor van de 
Hoep is hersteld. 

 

8. WVTTK 
- Hoe zit het met de aansluiting fietstunnel Waldervaart – Loet. Onbekend; 

Ingrid is op vakantie. 
- Frank Wempe is fietsbeleidsmedewerker bij de provincie. 

- Artikel van Jan over fietsverlichting staat op de website onder 
‘Reestechniek’. 

 

De volgende vergaderingen is op 29-10 bij Jan van Rees 
 

Charles van der Mark, 19-09-2007 
Secretaris 

 
Afsprakenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Opstellen persbericht 1e  Charles Vóór 7-10 

Redigeren persbericht Hans 14-10 

Versturen persbericht Charles z.s.m. na 14-10 

Gesprek met wethouder 
Bouwes 

Hans 
Ingrid 

19-10 om 14.00 uur 

Agenda uitwerken en 

verspreiden naar leden en 
wethouder 

Hans Vóór 12-10 

Borden voor de wethouder 
naar Hans brengen 

Jan Vóór 19-10 

 


