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Notulen van de afdelingsvergadering op 2-09-2009 
 

Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Lammert de Vries, Margreet Frowijn 
(VVN), Bert Nieboer (VVN), Willem Kroon. 

Verhinderd: Ingrid Buis,  Otto Rincker, Jan Bussink, Jan v. Rees 
Locatie: Hans Boot 
 
 
1. Opening en mededelingen 

-  Hans Boot opent het overleg.  
 

2. Notulen 
- Het verslag van 24-06-2009 wordt besproken. 
 

3. Veiliger verkeersklimaat voor kinderen in Schagen 
- Bert Nieboer en Margreet Frowijn komen op voor de belangen van het kind in 
het verkeer namens het Veilig Verkeer Nederland (VVN).  Er is veel 
problematiek rondom scholen en de diverse woonerven. Bij de Keerkring 
wordt gesteld dat 90% van de kinderen er met de auto worden gebracht. Na 
diverse incidenten wil het VVN liever Schagen breed werken. Bij elke school is 
een verkeersouder. Onderling hebben verkeersouders contact over de 
gezamenlijke problemen en gaat het contact met instanties. Voor projecten is 
er geld. Bijvoorbeeld “Dode hoek” bij vrachtauto’s.  

- Het fietsnetwerk in Schagen voldoet niet. Het netwerk moet beter en logischer 
in elkaar worden gezet. Op veel punten gaat het helaas mis.  

- Schagen veilig is er voor alle verkeersdeelnemers.  
- Het doel voor dit overleg met de Fietsersbond is om de gezamenlijke 
knelpunten te bespreken. Het doel is goede doorfietsroutes in Schagen. 

- Met de gemeente Schagen zijn er gespreken geweest.  
- Er is een klankbord groep gevormd die documenten beoordelen en verder 
brengen. Resultaat van de klankbord groep is dat er een visie stuk wordt 
ingebracht in een extern bureau die zich bezighoud met de “Structuurvisie 
2020” van Schagen.  

- Op 15 september 2009 komt er een voorbereiding om gezamenlijk op te 
trekken. Locatie Hans Boot om 20.00 uur. 

- Op 30 september 2009 is er een bijeenkomst om 19.30 uur in de Raadszaal. 
Hoofden van scholen verlenen hun medewerking. Zij worden gesteund door 
ouderraden en medezeggenschapsraden. Ook de gemeente Schagen verleent 
haar medewerking. 

 

4. Besproken punten 
- Afspraken met de gemeente, Afspraken die zijn gemaakt moeten worden 

nagelopen op inhoud en relevantie. Erg veel punten blijven bij de gemeente 
liggen.  

- Punten die aan de orde zijn: Fietsdiefstal, Onveilige situaties (bv. brugleuning  
Grotewallerweg nr.1), Op wegen van rechts hebben bestuurders voorrang, 
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2 van 2 

Strooiroutes gemeente waarbij de fietsinfrastructuur veilig blijft, Wrak en 
weesfietsen, Schoolpad bij de Alloisius school (chaotische situaties rondom de 
school rondom de schoolbel),  

- De 2e fietsbalans is een grote wens van de afdeling om opnieuw het 
fietsnetwerk van Schagen te onderzoeken. Een fijn stof onderzoek maakt 
onderdeel uit van de 2e fietsbalans. 

- “Verkeer(d)? Het is de bedoeling vanaf 1-9-2009 om op een vaste dag een 
prikkelende stelling met foto te plaatsen en bijvoorbeeld op maandag avond 
het antwoord te geven. Bij zowel www.schagenvandaag.nl en 
www.schagenfm.nl is hiervoor belangstelling. Otto heeft bijdragen van 
leden gehad. Ook zijn er wensen om foto’s in scene te zetten om een 
bedoelde situatie duidelijk op de foto te krijgen.  

- Bert Nieboer heeft ook een foto collectie. Een samenwerking met het VVN is 
een goed uitgangspunt. Bert geeft een voorbeeld: Een verkeersbord moet 60 
cm van de weg rand zijn voor vrachtauto’s dit om aanrijdingen van borden te 
voorkomen. Naast het fietspad moet een vrije ruimte zijn van 32,5 cm. 
(ruimte voor trappers en stuur) 

- Bijdragen voor de rubriek via Otto Rincker: o.rincker@quicknet.nl Actie allen 
- N9 en N99 parallelwegen Op veel van deze parallelwegen wordt veel te hard 

gereden. De Fietsersbond heeft contact gezocht met RWS als wegbeheerder 
om tot een oplossing voor de klachten te komen. Ongevallen registraties 
worden niet geleverd. Hans gaat bij de wegbeheerder verder info verzoeken. 

- Anna Paulowna Zandvaart-Molenvaart  Dit kruispunt staat in de top 10 van 
onveiligheid. Het door de Fietsersbond voorgestelde plateau wordt 
gerealiseerd. Kosten ± € 200.000,=. Anna Paulowna betaalt zelf ± 10%.  

- Het fietsberaad heeft een proef gedaan met GPS ontvangers bij scholieren in 
Ommen. Deze resultaten waren verbluffend en realistisch. 

- De UvG Groningen heeft onderzoeken gedaan met kinderen in het verkeer. 
Onvolwassen kinderen schatten situaties niet goed in en lopen daardoor extra 
gevaar. Door wegbeheerders moeten goede keuzen worden gemaakt. 

- N241/Haringhuizerweg heeft op het kruispunt een lantaarnpaal die verkeerd 
staat. Deze staat in het gezichtsveld van de fietser en automobilist. De diverse 
verkeersdeelnemers zien elkaar dan niet goed en lopen extra gevaar. 

 
5. Rondvraag 

- Ook PRORAIL en NS hebben acties om ongewenste zaken nabij stations op te 
lossen. Fietsen worden verwijderd als die hinderlijk en fout zijn gestald. In 
hoeverre is er afstemming? 

 
6. Sluiting 

-  Hans sluit het overleg. 
 
7. Volgende vergaderdatum is: 28-10-2009, om 19.30 uur bij Hans Boot. 

Locatie adres: Noord 101, 1741 BC  Schagen. 
Geplande data voor 2009 zijn: 09-12-2009 

 
Schagen, 2-9-2009 
Met dank aan de notulist 


