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Notulen van de afdelingsvergadering op 31-10-2012 
 

Aanwezig: Hans Boot, Charles v.d. Mark, Willem Kroon  
Verhinderd:  Ingrid Buis, Ian Bennett, Lammert de Vries, Rinus Raatsie, Luit van der 

Kamp 
Locatie: Noord 101, Schagen 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering.  
 

2. Notulen 
Ongewijzigd akkoord 

 

3. Evaluatie activiteiten i.v.m. 10-jarig bestaan 
1. E-bikedag 

 Met 29 deelnemers (max. 30) en n.a.v. de evaluatie door deelnemers mag dit 
een groot succes genoemd worden. Van de gemeente ontvingen we een 
felicitatie voor onze verjaardag en werd ook deze activiteit genoemd. 

2. Info-avond bibliotheek 
Van de 3 aanmeldingen kwam niemand opdagen. De persberichten werden 
minimaal geplaatst en soms ook onvolledig. Wellicht speelde ook de 
herfstvakantie parten. Misschien handden we toch via de scholen moeten 
werven. 

3. Prijsvraag Verkeer(d) 
Er worden 3 prijswinnaars gekozen, die resp. een bon krijgen van 30, 20 en 10 
euro. 

 

4. Brief over Beleidsimpuls Verkeersveiligheid VNG 
 Onze conceptbrief aan de gemeente Schagen wordt in de voorlaatste alinea 

uitgebreid met een verwijzing naar de CD “Kinderen hebben hun eigen regel”. 
 

5. E-mail CDA over fietsonvriendelijke situaties in Schagen 
We sturen een bedankje aan het CDA voor deze actie en geven aan graag op de 
hoogte te willen blijven van eventuele oplossingen voor deze knalpunten. 

 

6. Reconstructie Beethovenlaan 
We zijn niet erg gelukkig met de geplande fietssluis in het Mondriaanpark. We 
bepleitten een trechtervormige uitrit, maar vanwege een boom is daar aan een 
kant niet veel ruimte voor. We hebben Theo Zeegers om suggesties gevraagd. 

 

7. Verkeerscirculatieplan   
Als dit plan aanleiding geeft tot inspreken, stelt Charles een concepttekst op. 

 

Notulist: Charles van der Mark,  
5 november 2012 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 
Regioplein 55, 

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

www.fietsersbond.nl/schagen 

De volgende vergadering is op 28 november 2012 
bij Hans Boot. Aanvang 19.30 uur. 
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Actiepuntenlijst 
Vorige overleggen 
Alle punten zijn afgerond 
Overleg 31-10-2012 
  Wie Status 
3. Prijswinnaars krijgen een cadeaubon Charles Loopt 
4. Conceptbrief wordt aangepast en verstuurd Charles Loopt 
5. E-mail sturen naar CDA Charles Loopt 
7. Eventueel concepttekst opstellen voor 

commissievergadering 
Charles Loopt 


