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Notulen van de afdelingsvergadering op 9-2-2010 
 
Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Margreet Frowijn (VVN), Charles v.d. Mark, Bert 

Nieboer (VVN), Silvia Tasma (VVN) en Lammert de Vries. 
Lokatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering en heet de mensen van Veilig Verkeer Nederland 
welkom. 
Hans en ik zijn naar Jan van Rees geweest om hem te bedanken voor zijn inzet 
de afgelopen jaren. Jan schrijft nog steeds technische stukjes over de fiets in 
“Rees-techniek” (zie www.fietsersbond.nl/schagen).  Het zijn er inmiddels 34.  
 

2. Agenda 
Toevoegen op verzoek van secretaris: 
- Evaluatie activiteiten 2009 
- Activiteitenplan 2010 

 
3. Notulen 

- Molenvaart: reconstructie staat op de Voorjaarsnota. 
- De DVD “meneer Sanders leert fietsen” kan via de secretaris geleend worden.  
Verder akkoord. 
 

4. Rubriek Verkeer(d) 
- Hans beschrijft wat er mis is gegaan in de communicatie met SchagenFM en 

SchagenVandaag wat betreft de advertentie in Schager Weekblad. We hebben 
onze excuses aangeboden. In het najaar komt er een advertentie in deze 
internetkranten, eventueel een banner (Charles informeert naar de kosten). 

- Er is nog materiaal voor 2 rubrieken. Hans is blij met de uitgebreide serie van 
Bert. Deze wordt geredigeerd. 

- Het is jammer, dat er niet meer gereageerd kan worden op de vragen. Charles 
zoekt uit of er een link naar onze site/email gemaakt kan worden, zodat 
reacties bij ons binnen komen. De rubriek wordt op onze eigen site 
gearchiveerd. Daar zouden reacties dan bij geplaatst kunnen worden. 

   
5. Structuurvisie 2025 

Deze kan men downloaden 
(http://www.schagen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=623
&fontsize=12) 
Verder ter kennisgeving aannemen. 

 
 
 
 

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 31 maart 
bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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6. Gemeenteraadsverkiezingen 
Nieuwe Banden 34 (zie www.fietsersbond.nl/schagen onder Documenten) wordt 
geheel gewijd aan de evaluatie van het gemeentebestuur in de afgelopen 
periode. Ook worden de programma’s van de partijen vergeleken. 
Er zijn geen aanvullingen. 

 
7. Project Verkeersouders 

Margreet, Silvia en Bert schetsen de stand van zaken. Om dubbel werk te 
voorkomen: voor een uitgebreid verslag zie Nieuwe Banden 34, met dank aan 
Bert voor de geleverde tekst. 
Het project verloopt succesvol. Wederzijds zien we verdere samenwerking als 
zeer zinvol. 
 

8. Overleg met wethouder Bouwes  
Bespreken: mengen van voetgangers en fietsers. Ook het beoogde fietspad aan 
de noordzijde van de Langesloot. 

 
9. WVTTK 

Het is al laat, dus geen extra zaken. 
- Evaluatie activiteiten 2009 (volgende vergadering - zie 

www.fietsersbond.nl/schagen onder Documenten) 
- Activiteitenplan 2010 (volgende vergadering - zie 

www.fietsersbond.nl/schagen onder Documenten) 
Met name nadenken over landelijke activiteiten waar we bij willen aansluiten. 
 

10. Afsluiting 
Volgende vergadering op 31 maart. Locatie: Hans Boot, adres:  Noord 101, 
1741 BC Schagen. 
Vergaderreeks: 19-5-2010, 30-6-2010. 

 

Schagen, 13-02-2010 
Charles van der Mark, secretaris 


