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Notulen van de afdelingsvergadering op 27-06-2012 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Hans Boot, Charles v.d. Mark, Bert Nieboer, Lammert de 
Vries, Rinus Raatsie, Luit van der Kamp  

Verhinderd:  Ian Bennett 
Locatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering.  
 

2. Notulen 
Punt 2: 
- Probleem met website is opgelost. 
- Het verkeersbord “Fietser te gast” wordt niet overgenomen door de gemeente. 

Bedoeling van dit bord - geïnitieerd door Bert – is het weren van met name 
snorscooters. Charles heeft uitgezocht hoe dit in Amsterdam wordt aangepakt. 
Zie 2 bijlagen. Agenderen voor volgende vergadering en eventueel opvoeren in 
gesprek met Bouwes. 

Punt 4: 
- Fietspadenplan eerste zin: aanvankelijk is er niets mee gedaan, maar de 

afgelopen 2 jaar is het stevig aangepakt, samen met Bert en Charles. Er komt 
binnenkort een eerste voorstel naar het College. 

Punt 5: 
Afsluitdijk: Charles is naar de stakeholdersbijeenkomst geweest. Er ligt een 
voorstel voor 2 fietspaden, een aan de wadden- en een aan de IJsselmeerkant. 
Wordt verder uitgewerkt. 

 

3. Kwaliteisplan Openbare ruimte Hollands Kroon 
We zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst, waarin de contouren zijn 
geschetst. Charles is heen geweest. We hebben nog geen verslag ontvangen. 
In de wandelgangen heeft Charles gesproken met Wilma Pieloor, VVN-
vertegenwoordiger uit Hollands Kroon. Ze vroeg zich af, waarom de Fietsersbond 
geen lid is van de verkeerscommissie daar. Charles meldt ons hiervoor aan bij de 
gemeente HK. 

 

4. Verkeersbesluiten in Schagen 
Bert heeft bij de gemeente aangekaart, dat wettelijk vereiste verkeersbesluiten in 
Schagen geregeld ontbreken en/of te laat worden genomen, waardoor de burger 
wettelijk vereiste inspraak wordt ontnomen. We nemen ons voor, dit vanaf nu 
goed te bewaken. Charles heeft de wettelijke kaders hierover opgezocht: zie 
bijlage van de VNG. 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
Regioplein 55, 

1741 JC Schagen 
noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

www.fietsersbond.nl/schagen 

De volgende vergadering is op 12 september 2011 
bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
 

Opmerking [CCW1]: Actie 

Opmerking [CCW2]: Actie 

Opmerking [CCW3]: Actie 
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5. Enquete leden 
Deze is nog niet afgerond. We streven ernaar deze vóór de volgende vergadering 
af te hebben en de resultaten te inventariseren. Digitaal aanleveren bij de 
secretaris. 

 

6. Activiteiten 10 jaar 
- E-bikedag loopt (Charles) 
- Infodag voor ouders met kinderen in de bibliotheek (Hans). We prikken de 

datum: 23 oktober. Hans schrijft hierover een tekst voor volgende vergadering. 
- Oplossing voor verkeerssituatie in Schagen (Hans). Hans schrijft hierover een 

tekst voor volgende vergadering. 
- Charles zoekt de exacte datum van de oprichting op (25-11-2002). Idee van 

Hans: cadeautje uitdelen op die datum. Agenderen voor volgende vergadering. 
 

7. Verkeerscirculatieplan 
Uitgewerkt plan afwachten. 

 

8. Fietsroute naar huisartsenpost, Boersen en Gamma 
Fietsers moeten nu ter hoogte van MacD de weg oversteken naar huisartsenpost. 
Voorstel: fietsers rijden via de rotonde naar het fietspad aan de oostzijde van de 
Grotewallerweg en rijden zo naar huisartsenpost en aanliggende bedrijven (zie 
bijlage). Charles stuurt dit voorstel naar het College. 

 

9. N248 
Er is binnenkort een informatiedag over de parallelweg. Zie: 
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/N248N249-
1/Aanleg-parallelweg-N248.htm 
Hans gaat in ieder geval heen. Rinus kaart het aan bij Van Ketel. 
De stukken liggen vanaf 21 juni t/m 1 augustus ter inzage bij het gemeentehuis. 
Downloaden: 
http://www.schagen.nl/inwoner/bestemmingsplannen_41309/item/voorontwerpb
estemmingsplan-parallelweg-n248_13903.html 

 

10. Data vergaderingen 
12 september – 17 oktober – 28 november. 

 

11. Rondvraag 
Niemand. 

 

12. Sluiting 
Hans sluit de vergadering. 

 
Notulist: Charles van der Mark, 
Schagen, 28 juni 2012 
 

Opmerking [CCW4]: Actie 

Opmerking [CCW5]: Actie 

Opmerking [CCW6]: Actie 

Opmerking [CCW7]: Actie 

Opmerking [CCW8]: Actie 
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                               Actiepuntenlijst 
Actie eerder overleg Door Status 
 Duidelijkheid vragen over rotondes N241 

Hiervan hebben we de definitieve tekeningen digitaal 
ontvangen. Kan dus geschrapt. 

Ian Loop 

Overleg 27-06-2012 
2. Snorscooters weren van fietspad 

Agenderen voor volgende vergadering – zie bijlagen 
Gesprek met Bouwes? 

Ian  

3. Aanmelden voor verkeerscommissie Hollands Kroon Charles  
4. Aandachtspunt Verkeersbesluiten – zie bijlage 

Standaard agendapunt 
Vergadering 
Ian 

 

5. Enquête leden afronden vóór 12 september 
Resultaten digitaal aanleveren bij secretaris 

Ingrid, Charles, 
Lammert, Hans 

Loopt 

6. Hans schrijft teksten acties 10 jaar vóór 12 september 
Alle acties agenderen 

Hans 
Ian 

 

8. Fietsroute Grotewallerweg indienen bij College – zie 
bijlage 

Charles  

9. Hans gaat naar infodag N248 
Stukken inzien op gemeentehuis 
Extra bijeenkomst beleggen DB over inspraak in 
inspraakperiode 

Hans 
Leden 
DB 

 


