
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

JAARVERSLAG 2010 
 

Ledenaantal 

Eind 2010 telde de afdeling 176 leden. Hiernaast een 
grafiek met de verdeling van de leden over de diverse 

gemeenten van de kop van Noord-Holland. 

Contacten met diverse gemeenten 
o Gemeente Schagen 

Met wethouder Bouwes is er tenminste twee maal 
per jaar overleg over verkeerszaken.  

In 2010 is de afdeling toegevoegd als agendalid voor 

de Verkeerscommissie en kan gevraagd en 
ongevraagd advies geven. Tevens is toegezegd, dat 

de afdeling alle stukken met betrekking tot verkeer en vervoer krijgt toegezonden. 
De afdeling is betrokken geweest bij het opstellen van de Structuurvisie 2025. 

o Gemeente Anna Paulowna 
De reconstructie van de Molenvaart (plaatsen van twee fietsbruggen) is inmiddels conform het voorstel van de 

afdeling afgerond. De Molenvaart stond in de top-10 van gevaarlijke kruispunten in Noord-Holland. Het  

geplande, vrijliggende fietspad achter de Molenvaart is niet gerealiseerd. 
o Gemeente Zijpe 

De gemeente Zijpe is gestart met de voorbereiding van een verkeers- en vervoersplan. Zodra dit concrete 
vormen aan gaat nemen wordt de afdeling betrokken bij het opstellen van dit plan. 

Overige contacten 

o Bert Nieboer, adviseur Kind en Verkeer van VVN en coördinator van het verkeersouderproject in Schagen wordt 
tenminste twee maal per jaar structureel op afdelingsvergaderingen uitgenodigd en verder waar dit zinvol is. 

o Door Charles van der Mark, fietsdocent van de Fietsersbond is er – in samenwerking met de afdeling en in 
opdracht van Stichting Wonen Plus Welzijn - een fietsinformatiedag voor senioren gehouden.  

Communicatiemiddelen 
o Rubriek Verkeer(d) 

Deze rubriek is inmiddels 40 keer (eind november) 

verschenen in de webpagina’s van SchagenFM en 
SchagenVandaag. De rubriek wordt goed bekeken. 

o Website afdeling 
In de praktijk is dit een intern communicatiemiddel. 

Wellicht dat het uitrollen van de uniforme afdelings-

website van de Fietsersbond hierin iets kan gaan 
veranderen. Jan van Rees schrijft ongeveer een keer 

per zes weken een technisch artikel onder de titel 
“Rees-techniek”. Zijn laatste bijdragen gaan over de 

elektrische fiets.  

o Nieuwsbrief Nieuwe Banden 
Deze verscheen in totaal 36 keer en dit jaar 3 maal: 

een keer n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen, een 
nummer n.a.v. rapportage over de gevaarlijkste 

kruispunten in Nederland en het jaarverslag van 
2010. 

o Rubriek op gemeentepagina 

De gemeente heeft ons ruimte aangeboden op de gemeentepagina. Door tijdgebrek is hier tot op heden niets 
mee gedaan. 

Infrastructuur 
o Gemeentelijk niveau 

- De afdeling heeft – samen met Bert Nieboer – met succes de reconstructie van de spoorwegovergang bij de 

Hoep gecorrigeerd. Er was een voorrangskruising gepland, daar waar dit in een 30 km-gebied niet is 
toegestaan. Ook de bebording is/wordt aangepast. 
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- N.a.v. een verzoek van de gemeente is de bebording van het fietspad in Waldervaart aangepast. Dit in 
samenwerking met Bert Nieboer.  

- Er zijn – in samenwerking met Theo Zeegers, verkeersdeskundige van de Fietsersbond - suggesties gedaan 
aan de gemeente om te komen tot een voor fietsers en voetgangers veiliger kruising Frans Halsstraat/Corn. 

Blaauboerlaan (in onderzoek) en de kruising Frans Halsstraat/-Beethovenlaan (gerealiseerd). 

- Mede n.a.v. de actie IJsvrij van de Fietsersbond hebben wij bij de gemeente 
aangedrongen op verbetering van het strooi- en veegbeleid conform de voorstellen 

uit “IJsvrij” van de Fietsersbond. Er ligt een nieuwe aanpak van de gemeente, die 
op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog in onderzoek is bij de 

afdeling. Klik hier voor de voorstellen van de Fietsersbond.  
- De afdeling zal de plannen/voornemens rondom het Duurzaam Veilig inrichten en 

uitbreiden van 30 km-zones in Schagen kritisch blijven volgen. Met name 

inrichtingsplannen van wegen met het label “30+ en 50-“ zullen scherp getoetst 
worden, mede omdat een dergelijke inrichting geen status heeft in de wetgeving. 

- De door de afdeling gewenste fietsroute naar de Aloysiusschool aan de noordzijde 
van de Langestraat wordt niet gerealiseerd, omdat in een 30 km-zone volgens de gemeente fietsers “moeten” 

mengen met overig verkeer. Gezien het vele vrachtverkeer vindt de afdeling dit ongewenst en onderneemt 

hierop nadere actie.  
o Provinciaal niveau 

- De afdeling heeft zich met succes ingezet voor 
de reconstructie van de N241. Hoewel de 

gewenste realisatie van vrijliggende fietspaden 
niet is binnen gehaald, is de aanleg van brede 

fietsstraten een goed alternatief. Verder zijn er 

kritische vragen gesteld over het aansluiten van 
de parallelwegen op de diverse rotondes en over 

het veilig oversteken van de brede weg. De 
afdeling is nog steeds betrokken bij de 

“finetuning” van dit project. 

- Nadat het maanden stil is geweest rondom de 
reconstructie van de N248, is er tegen het einde 

van het jaar weer schot gekomen in dit project. 
De afdeling zal zich blijven inzetten voor een 

fietsvriendelijk ontwerp, waarbij uitgegaan wordt 

van een vrijliggend, tweerichtingen fietspad met voldoende breedte (tenminste 3 meter) of een fietstraat 
zoals langs de N241. 

o Overig 
De afdeling heeft meegewerkt aan een inventarisatie 

betreffende sterke en zwakke kanten van het 
stationsgebied in Den Helder. Uitkomsten zijn nog niet 

bekend, evenmin hoe het gebied er in de toekomst uit 

zal komen te zien. 

Fiets kwijt? 

Er is een handige oplossing voor mensen die hun fiets in 
overvolle fietsenstallingen moeten parkeren: de Bspot. Druk 

op een afstandsbediening aan je sleutelbos en met een luid 

signaal en knipperlichtjes meldt de multifunctionele koplamp 
zich. De Bspot laadt zichzelf op m.b.v. Zonnecellen en wordt 

op die manier wellicht een gewild object voor dieven. 
(Bron: www.tringmagazine.nl) 

 
Fietsmoffen 

De winter heeft zijn grimmige gezicht al enkele dagen laten zien. Bij Cordo heeft men 

dat al lang aan zien komen, want men heeft de fietsmof in een trendy jasje opnieuw in 
productie genomen. Voor € 29,95 deze winter warme handen dus. 

(Bron: www.tringmagazine.nl) 
 

 

De Volkskrant heeft een mooie en informatieve special over winterfietsen: http://winterfietsen.vkwebspecial.nl/ 
En een informatieve blog over fietskleding voor de winter is: http://www.mtb-blog.nl/fietskleding-voor-de-winter 

 
 


