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Notulen van de afdelingsvergadering op 17-04-2008 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Willem Kroon, Charles v.d. Mark en Jan van Rees. 
Verhinderd: Hans Boot 
Locatie: Ingrid Buis 
 
1. Opening en mededelingen 

Ingrid opent de vergadering. 
Willem gaan naar de bijeenkomst van Fietsberaad op 15 mei over ‘Fietsers en 
drukke rotondes’. (zie apart gestuurde mail) 
 

2. Notulen 19-02-2008 
Akkoord. 
 

3. Verslag gesprek wethouder Bouwes 
Mevrouw Boot moet zijn mevrouw Buis. 
Punt 3 Sportlaan 
‘Nadat de bouwlocaties zijn ingevuld’ = eind 2008 
Punt 4 Oostelijke ontsluitingsweg 
We vragen ons af hoe het zit met de geplande fietstunnel van de Nes, onder de 
N241 door. Dit wordt aan de orde gesteld in een brief aan het college als reactie 
op het voorontwerp Nes Noord. Deze brief wordt door Charles opgesteld. 
Punt 7 Weesfietsen station 
‘’ In de begroting 2009 zal mogelijk geld worden gereserveerd voor een verdere 
aanpak…’  In de gaten houden als de begroting opgesteld is. 
Punt 8 Stelconplaten 
Charles controleert binnenkort of de platen goed gelegd zijn. 
Punt 9 Rondvraag 
Wij worden graag betrokken bij de plannen om de fietstunnel ‘een betere positie 
te geven’. 
Aanvullend op het de plannen betreffende de Waldervaart kunnen we nog het 
volgende doorgeven: 
- Hoe zit het met de geplande haaientanden waar de watermolen op de 
Menisweg aansluit? 
- De Menisweg is een fietspad. Brommers zouden hier geweerd moeten worden. 
- Wanneer wordt de geplande snelheidsverlaging van de Kievitstraat (30 km) 
gerealiseerd? 
Punt 9 Sluiting 
De nieuwe afspraak moet zijn 17 (of 10?) oktober 2008 (niet 2009). 
Hans schrijft een brief aan de wethouder met deze opmerkingen en 
aanvullingen. 
 

4.  Nieuwe actie knelpunten Slechtste fietspad(bordenactie) 
Omdat wij dit vorig jaar al intensief gedaan hebben, doen wij deze keer niet 
mee. 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
van Rennesstraat 6, 

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

http://www.fietsersbond.nl/schagen 

De volgende vergadering is op 14 juni bij Hans 
Boot, Noord 101. Aanvang 19.30 uur. 
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5.  Voorontwerp Nes Noord 

In het voorontwerp staat een fout. Bovendien hebben wij een alternatieve route 
voor de fietsers van en naar de voetbalvelden. Charles schrijft hierover een brief 
aan het college. 

 
6.  Rondvraag 

Geen vragen. 
 

 
Schagen, 24-04-2008 
Charles van der Mark 
 
 
Besluitenlijst 
 

Agenda Wat Wie 

Punt 3 Brief schrijven aan de wethouder met  opmerkingen en 
aanvullingen op het verslag. 

Hans 

Punt 5 Brief schrijven aan het college over onze opmerkingen 
betreffende het voorontwerp Nes Noord. 

Charles 

 
 
Bijlagen: 
 
- Email Fietsberaad (separaat verzonden) 
- Brief aan College betreffende Nes Noord 
 
 
 


