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Notulen van de afdelingsvergadering op 16-3-2011 
 
Aanwezig: Hans Boot, Ingrid Buis, Lammert de Vries, Charles v.d. Mark,  

 Bert Nieboer, Willem Kroon. 
Verhinderd:  Otto Rinker.  
Locatie: Hans Boot. 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering.    
 

2. Notulen 
Het verslag van het vorige overleg 19-01-2011 is zonder wijzigingen akkoord. 
 

3. Bespreekpunten in Schagen: 
•  Nationale postcode loterijfietsen. 

Deze 2039 fietsen, voor deelnemers in postcode 1742, worden uitgedeeld 
tussen 18 en 25 april 2011. Charles neemt contact op met de gemeente 
Schagen (J. Bouwes of F. Watertor) voor uitdeel locatie. Met de Fietsersbond 
t.a.v. promotiemateriaal (info pakket) voor de nieuwe eigenaar. Ook neemt 
Charles contact op met de postcode loterij voor onze aanwezigheid. 

•  Martien Roelofs (E-mail: martienroelofs@alice.nl tel 06-15018156) 
Martien fungeert als een provinciaal contactpersoon vanuit de Fietsersbond. 
Voor een Noord-Holland brede afstemming van alle fietsersbond afdelingen 
komt er een overleg in Schagen op 30 maart, 6 april of 20 april 2011 in het 
Scagon theater of in onder de Olmen. Wij zullen inbrengen de projecten die 
spelen in Noord-Holland af te stemmen. Voorbeelden van af te stemmen 
projecten zijn: 
o Verlaat N241/N242 
o Vertegenwoordiging van Fietsersbond in Den Helder 
o Vertegenwoordiging buiten Schagen: (met  name over slechte paden 

buiten Schagen) zoals de Ansjoviskade te Kolhorn, het tegelpad vanaf 
St.Maartensvlotbrug naar Sint Maartenszee.  

o Den Helder: kruispunt Brakkeveldweg/paralelweg/Ruyghweg/Kievitstraat 
daar is veel aan de hand en er is een kans van oplossing door het project 
stationsomgeving. Alle fietsers krijgen een moment van groen in de VRI 
terwijl dit niet is aangegeven. Vreemden verwonderen zich hierover door 
de haaientanden op de weg. Ook de stopstreep ligt fout.  

o VVN wil indien mogelijk bij een bespreking over de stationsomgeving 
aanwezig zijn. Maandag 21 maart is erom 14:30 uur een overleg. Charles 
en wellicht Bert gaan er heen.  

•  Voetgangers oversteek plaatsten (VOP) in Schagen. 
De gemeente Schagen heeft een conceptprotocol opgesteld en dit voor 
commentaar verstuurd naar enkele organisaties, waaronder het 
schoolouderproject en de Fietsersbond. Bert heeft echter betere en complete 
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protocollen gevonden, zoals dat uit Heerhugowaard. Dit is ook auteursrecht 
vrij en houdt rekening met spitsverkeer (rondom scholen). Het beleidsplan 
van Schagen voldoet niet aan deze verwachtingen. Wij zien graag een VOP 
van > 4,5 meter breed en aangepast aan de praktijk situatie 
(maatwerkoplossingen). Het voorstel van Schagen wordt door diverse 
partijen beoordeeld. Bert heeft overleg met de gemeente Schagen en is 
benieuwd hoe de gemeente Schagen dit nu oppakt.  
De Fietsersbond afdeling wordt vaker gevraagd om te adviseren. Het komt 
voor dat daar dan niets meer over gehoord wordt. Dit wordt tot op heden 
slecht gecommuniceerd. Voorbeelden zijn: Eksterpad, Schoenmakerspad, etc. 
De afdeling ziet graag vooraf aan publicatie het besluit en ook graag een 
reactie op haar advies. Dit wordt per brief met de gemeente Schagen 
afgestemd met een cc aan J. Bouwes. Bij een klankbord komt immers wel 
een echo terug. 

 

•   Gesprek met Jan Bouwes 
� In de Cornelis Blaauwboerlaan is de (verplichte) fietsoversteek 

weggehaald.  Het advies van Theo Zeegers was bij F. Watertor niet meer 
aanwezig. Er is verzuimd een hernieuwd verzoek voor aanlevering te 
doen. Er zijn nu borden vervangen door een (mogelijk) niet rechtsgeldig 
fiets/voetgangersbord. De status van dat bord wordt nog beoordeeld. In 
de route vanaf de Groeneweg kom je nu haaientanden tegen als je 
rechtdoor rijdt. Vanuit de stad kom je geen haaientanden tegen (richting 
het spoor). Theo Zegers adviseerde een opstelvak vóórdat je linksaf de 
Frans Halsstraat in rijdt, richting Groeneweg. Dit is nog eens door 
gegeven. De gemeente is gevraagd haaientanden te plaatsen en geen hek 
komt vanaf de Nes richting de Frans Halsstraat.  

� In het Mondriaanpark zijn er ook geen haaientanden, daar waar fietsers 
van het fietspad de weg opdraaien. We vinden dat niet bezwaarlijk.  

� Het Fiets en voetpadenplan in Schagen wordt (opnieuw) onder de 
aandacht gebracht. Het is een goed plan en wethouder Bouwes heeft 
toegezegd, dat er een fasering en financiële paragraaf aan toegevoegd 
moet worden. We worden verzocht hierover mee te denken. Volgende 
vergadering komt het plan op de agenda. 

� Gladheidbestrijding. De gemeente Schagen schuift/borstelt nu ook de 
hoofdfietsroutes bij sneeuw en gladheid. Als de gemeente te laat is, is de 
sneeuw vast gereden en dan is verwijdering lastig. Dan schuiven en 
zoutstrooien. We moeten tijdens een volgende sneeuwperiode het stukje 
fietspad bij AH controleren op gladheidbestrijding. Bert meldt, dat het  
paaltjes bij de Nieuwstraat verplaatst wordt (en dus minder in de 
rijrichting als je de bocht omgaat).  

� Tijdens het overleg heeft men ons een tekening verstrekt van gewijzigde 
plannen in Nes Noord, die meer rekening houden met de doorgaande 
fietsers. De Fietsersbond is blij met het door de gemeente beschikbaar 
stellen van de tekening. 
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•  N241 (Schagen - Verlaat N241/N242) 
� In het BLVC-overleg kwam naar voren, dat de parallelwegen een geplande 

breedte krijgen van 4,5 meter met daarnaast aan beide zijden 1 m verharde 
kunstbermen (grasbetonblokken). In de plannen wil men realiseren, dat één 
parallelweg voor de fietsers is en één voor het landbouwverkeer.  
Uitgangspunt blijft de fietsstraat.  

� Ons is ook een plan voorgeld, om de fietsstraat over 600 m aan te leggen 
tussen de N241 en de parallelweg (sandwichmodel). Na grote twijfels hierover 
is het voorgelegd aan verkeersdeskundige The Zegers van de Fietsersbond. 
Hij vond dit – gezien de verkeersproblemen ter plaatse – toch de beste 
oplossing. Wij hebben wel nog onze vraagtekens i.v.m. verblinding door 
verkeer dat van twee kanten op je afkomt. Charles vraagt aan Theo Zeegers 
of hij dit in zijn overwegingen meegenomen heeft.  

 

•  N248 (Schagen-De stolpen N248/N9) 
� Tijdens het overleg is Jan Bouwes door ons gecomplimenteerd met de 

Westfriesebrug, die na aanleg de doorbroken Westfriesedijk weer verbindt 
d.m.v. een pracht van een fiets- en voetgangersroute. Met de komst van de 
“Westfriese brug” verdwijnt wel de staande mastroute over het kanaal naar 
Schagen.  

� Het fietspad langs de N248 blijft gehandhaafd, althans dat is de wens van 
zowel Schagen als Zijpe.  

 

4. Rondvraag 
Gezien het tijdstip is er van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Volgende vergadering is op 27-04-2011 om 19.30 uur  
Locatie: Hans Boot, adres:  Noord 101, 1741 BC Schagen. 
Resterende vergaderreeks voor 2011: 22-06-2011. 

 
Schagen, 17-03-2011 
Met dank aan de notulist 


