
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor paal staan 
Gelukkig kun je vrijwel niet meer tegen de 

brugleuning nabij de huisartsenpost fietsen. Wél 

tegen het onlangs geplaatste paaltje: heet dat paal 

en perk stellen aan onveilige situaties? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fietsknooppuntenroutes 
Gaat Schagen dan toch nog meedoen? Op de 

website van www.fietsen.123.nl/fietsroutes.htm 

vindt u alle routes. 

 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 

van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 

www.fietsersbond.nl/schagen 

 

Nieuwe Banden 
Nieuwsbrief nummer 19 – 2007 

Redactie: Charles van der Mark 

noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
 

 
Molenvaart gevaarlijk 
Via het kindermeldpunt van de Fietsersbond 

kregen wij een melding van een 9-jarige 

scholiere betreffende de herinrichting van een 

deel van de Molenvaart. Dat gedeelte is 

veranderd van 60 naar 80 km zónder fiets-

voorziening. Dat het op dit wegvak druk kan zijn 

getuigt onderstaande foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 60 of fietspad 
De afdeling heeft bij de gemeente een dringend 

verzoek ingediend om deze onveilige situatie zo 

spoedig mogelijk te verhelpen. Daarvoor zijn er 

twee mogelijkheden: terug naar het 60 km-

regime met fietssuggestiestroken aan beide 

zijden van de weg of een fietspad aan de 

noordzijde van de weg. De kantstrepen zijn 

volgens de gemeente uit ‘veiligheidsover-

wegingen’ niet aangebracht. In het donker ook? 

 

Parallelwegpaal 
De doorgang voor fietsers op de parallelweg is 

duidelijk verbeterd. Compliment! 

 

Afdelingsvergadering 
Maandag 12-03-2007 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Seringenhof 118, Schagen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meldpunt fietspaden 
De Fietsersbond heeft talrijke meldingen 

betreffende slechte fietspaden uit het hele 

land geplaatst op de website. Afdeling 

Noord-Holland-Noord heeft ook enkele 

meldingen ontvangen. Ook hebben de 

verantwoordelijke wegbeheerders deze 

meldingen ontvangen. Hierbij is een verzoek 

gedaan in het kader van 30 jaar 

Fietsersbond als verjaarscadeau de situatie 

te herstellen. De wegbeheerder heeft een 

verplichting wegen in een goede staat te 

behouden en problemen aan de weg te 

herstellen. De weggebruiker kan de weg-

beheerder aansprakelijk stellen bij nalatig 

onderhoud. Informatie hierover kunt u 

vinden op de website van de Fietsersbond. 

De afdeling Noord-Holland-Noord heeft een 

afspraak gemaakt dat meldingen die op 

internet worden geplaatst met de fiets 

worden bekeken. Wij zullen daarom 

binnenkort zelf met de fiets op de door u 

opgegeven locatie komen en uw melding 

beoordelen. Hiernaast een overzicht van de 

meldingen tot en met december 2006. Indien 

u informatie heeft inzake de afhandeling van 

de melding verzoekt de Fietserbond u deze 

melding op te zoeken op de website en als 

reactie uw commentaar erbij te plaatsen. Als 

de melding volledig is afgewikkeld wilt u dat 

er dan expliciet bij vermelden. Zijn er 

nieuwe meldingen dan kunt u deze op de 

website van de Fietserbond bijplaatsen: 

www.fietsersbond.nl/meldpunt 

Interessante websites: 
www.fietsen.123.nl 

http://fietsen.web-log.nl 

www.fietsenwijk.nl 

www.fietsdiensten.nl 

www.fietsplatform.nl 

www.fietseninnoordholland.nl 

Fietsvakantie: 
www.fietsvakanties.web-log.nl 

www.bettundbike.de 

http://fietsroutes.jouwpagina.nl 

http://fietsvakantie-europa.startpagina.nl 

www.vakantiefietser.nl 

www.fietsvakantiewinkel.nl 

De redacteur fietst deze zomer de 

prachtige route langs de Drau, vanaf Toblach 

(Dolomieten, Italië) tot Marburch (Slovenië) 

en terug langs de Gail: 

www.drauradweg.com 

Gemeente Aantal 

klachten

Stemmen Reacties Gereed Opmerkingen

Den Helder 5 13 11 0 Zie ook overige 

wegbeheerders

Zijpe 5 2 3 2 2 klachten bij 

Waterschap

Schagen 5 25 8 1,5 Samenwerking 

Schagen en  Prorail? 

Harenkarspel 3 15 10 0 1 klacht is Provincie 

NH

Texel 1 0 0 0

Niedorp 1 0 0 0

Wieringen 0 nvt nvt nvt Prima fietspaden??

W'meer 1 2 1 0

Anna Paulowna 1 0 0 0

PRORAIL 

(Schagen)

1 6 4 0 Jan Bouwes heeft 

goede contacten met 

Prorail

Prov. NH Totaal 9 26 9 0

 Den Helder 6 15 6 0

 Schagen 1 11 2 0

  Zijpe 1 0 0 0

Zijpe en 

Schagen

1 0 1 0

Waterschap 

Totaal

2 1 1 0

 Zijpe 2 1 1 0

Totaal 34 90 47 3,5

Overige wegbeheerders

Contactpersoon bij 

provincie is …. ??

Gereed??


