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Notulen van de afdelingsvergadering op 29-10-2008 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Hans Boot, Willem Kroon en Jan v. Rees 
Locatie: jan van Rees 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering. 
 

2. Notulen 
Akkoord. 
 

3. Inventarisatie scholierenfietsroutes 
Ingrid en jan hebben geen brief van de gemeente gemaild gekregen om 
betreffende route opnieuw na te lopen. 

 
4. Verslag gesprek wethouder Bouwes 

- De wethouder overweegt een pontje of brug over het kanaal om van de 
Westfriesedijk weer een verbindende ring te maken. De Provincieafgevaardigde 
zou hierop door Hans gewezen kunnen worden. 

- Fietspad langs N245 vanaf Trapbrug houdt op. Parallelweg is omslachtig. 
Voorkeur: langs haven > doorsteek Westerpark > voor ovonde langs naar 
tunneltje. 

- Willem heeft bij Zijdewind spoorwegovergang gecontroleerd (verhoogde rails) 
en gemeente Harenbkarspel en prorail hierover geïnformeerd. 

- Kruising Mauvestraat / Beethovenlaan: oplossing nog niet duidelijk. 
- Niet eenduidige uitgangen Sportlaan: Frank Watertor gaat het ter plaatse 

bekijken. Totale reconstructie naar verwachting klaar in 2010. 
- Rotonde Nesserlaan wordt verlegd. Tijdelijk fietspad tot asielzoekerscentrum 

helemaal weg is. 
- Centrumplan Oost: Mogelijk fiets-/voetgangerpad ten noorden van Frans 

Halsstraat / Langestraat. Dwarsparkeren bij Beethovenlaan blijft. 
- Station en weesfietsen: In 2009 extra stallingen. Gemeente Schagen zal 

participeren in OV-fiets. 
- Stelconplaten fietstunneltje Loet: Deze zijn te kort i.v.m. afwateringsputjes. 

Strakke fietsstreep en/of grastegels. 
- Hoep / Kogerlaan: Fietspad ligt te hoog. Als Hoep Centrum gereed is mogelijk 

verlengde drempel. Fietser krijgt geen voorrang bij verlengd fietspad langs 
spoorlijn. Ingrid merkt op, dat met de auto vanaf de Kogerlaan de linkse bocht 
naar de Hoep slecht in te schatten is. 

- Dorpen eenrichtingsverkeer voor auto’s: Bordjes “Niet voor fietsers” moeten 
besteld. Duur: 6 weken. 
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5. Verlichtingsactie 
Hans stelt voor om gedurende twee ochtenden een voorlichtingscampagne te 
houden en eenvoudige lampjes te verstrekken, nu die wettelijk toegestaan zijn. 
Hij neemt hierover vooraf contact op met rijwielzaken. Ook wordt om 
informatiemateriaal gevraagd. Ingrid wil eigenlijk eerst uitbreiding van het aantal 
actieve leden. Jan en hans zijn bereid deze Aktie uit te voeren. 

 
6.  Rondvraag 

Willem wil zich gaan oriënteren op de turborotonde bij het Verlaat. Hij verzamelt 
info. 

 
Schagen, 30-10-2008 
 
Jan van Rees 


