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Nieuwsbrief 
 

Extra geld fietsknelpunten 
N.a.v. de presentatie van de Fietsbalans 
Schagen heeft het college van B en W        
€ 45.000 extra ter beschikking gesteld 
voor fietsknelpunten. De afdeling zal het 
college voorstellen dit geld te besteden 
aan verbetering en uitbreiding van de 
parkeervoorzieningen voor fietsers aan 
de Gedempte Gracht. 
 

Terugdringen fietsdiefstal 
2003 staat bij de Fietsersbond o.a. in het 
teken van terugdringen van fietsdiefstal. 
De afdeling NHN wil de plaatselijke 
winkeliers activeren om leden van de 
bond tegen korting een gecertificeerd 
fietsslot te verkopen. Zodra hierover meer 
bekend is laten wij het horen. 
 

Hofstraat 
Het bestuur van de afdeling zal zich bij 
het College sterk maken om de Hofstraat 
te categoriseren als 30-km zone. De 
afdeling ziet de Hofstraat als een 
belangrijke schakel in het fietsnetwerk en 
met name voor de fietsers van 
Waldervaart van en naar het Station. 
Ideaal zou een plateau ter hoogte van de 
GSG zijn en met rood geasfalteerde 
fietsstroken. 
 

Schager Wielen 
Wie kent ze niet, de Schager Wielen nabij 
de Westfriese Omringdijk. Voorzitter Jan 
Spruijt zal onder deze naam over de 
afdeling NHN gaan schrijven in De 
Ketting, het periodiek voor actieve leden 
van de Fietsersbond. 
 

Wensenlijst afdeling 
Tijdens de laatstgehouden afdelings-
vergadering zijn wij begonnen met het 
samenstellen van een wensenlijst voor 
fietsvoorzieningen in en om Schagen. Op 
de lijst staat bijv. het aanleggen van een 
fietsnetwerk in Schagen, aanpakken van 
de parkeerirritaties, oplossen van 

gevaarlijke verkeerssituaties e.d. Op deze 
lijst komen wensen voor de korte, 
middellange en lange termijn. 
 

Website afdeling 
De secretaris heeft een website gemaakt 
voor de afdeling: 
http://home.wanadoo.nl/fietsersbondnhn 
De inhoud van de site zal vooral via 
inbreng van de leden actueel, interessant 
en aantrekkelijk gehouden moeten worden. 
Bijdragen, zoals interessante fietssites, 
nieuws, tips, fietsroutes etc. kunnen – liefst 
digitaal – gestuurd worden naar het 
(email)adres van de secretaris. 

De afdeling en de regio 
De afdeling NHN wil zich niet alleen richten 
op centrumgemeente Schagen. Leden van 
de Fietsersbond worden verzocht actief 
mee te doen om het fietsen in de Kop van 
Noord-Holland aantrekkelijker te maken. Zij 
kunnen daarvoor de afdelingsverga-
deringen bijwonen, wensen kenbaar ma-
ken via de site en het secretariaat. 
 

Brievenbus of mailbox? 
Post versturen wij liefst per mail: snel én 
goedkoop. Heeft u een e-mailadres? Geef 
dat dan per omgaande door aan het 
secretariaat. 
 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 
c.vd.mark@hccnet.nl 

Volgende bijeenkomst: 
Datum: 15 december 2003 

Tijd: 19.30 uur 
‘Onder de Olmen’ 

 
U komt toch ook? 


