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Notulen van de afdelingsvergadering op 12-09-2012 
 

Aanwezig: Hans Boot, Luit van der Kamp, Charles v.d. Mark, Bert Nieboer, Rinus 
Raatsie en Lammert de Vries 
Verhinderd: Ian Bennett 
 

1. Opening 
Hans opent de vergadering en vraagt goedkeuring van de agenda. 

 

2. Notulen 
Deze worden goedgekeurd. Bij punt 9 tekent Rinus aan dat Van Ketel geen belang 
heeft bij het plan "parallelweg N 248". 

 

3. Bestuurssamenstelling 
Ian kan het secretariaat niet combineren met zijn werk en kan dan niet op de 
vergadering komen. Hij stelt zijn secretarisschap ter beschikking. Charles neemt 
dat weer op zich; wel zullen we het maken van notulen laten rouleren. Luit maakt 
deze notulen. 

 

4. Snorscooters 
Bert haalt eerst de discussie over fietsen op voetpaden erbij. Hij (en wij) willen 
graag duidelijkheid over het fietsen op de paden in een parkachtige omgeving. 
Aanvankelijk is een voorstel om dit te regelen afgewezen omdat er geen bord 
voor was. Dit is er later wel op Europees niveau gekomen (een combibord G07 en 
G11). Maar nu wordt het niet opgepakt door de VVN. Bert zal in samenspraak met 
Charles een verzoek richten aan Theo Zeegers van de Fietsersbond. 
De elektrische snorscooters worden als een groot gevaar gezien. Zij mogen wel 
gebruik maken van de fietspaden met de rechthoekige borden. Deze borden 
komen in Schagen steeds meer in de plaats van de ronde blauwe borden. 

 

5. Activiteiten 10 jaar FB Schagen 
 Voor de E-bike informatiedag op 19 september is alles rond. De bezetting is 

waarschijnlijk maximaal met 30 deelnemers. 
 Voor de verenigingsdag op 22 september in Makado ligt ook alles op schema. 

De dag duurt van 11 tot 16 uur. Charles heeft folders laten drukken (waarvan 
iedereen op de vergadering er een meeneemt). Hij wil om 10 uur beginnen, 
want de kraam moet worden opgebouwd. Hans zal met de auto bij hem langs 
komen om spullen mee te nemen. Ingrid en Ian zullen ook gevraagd worden 
om (een deel van de tijd) bij de kraam aanwezig te zijn. 

 Op de info-avond  op 23 oktober voor ouders van kinderen in de 
schoolgaande leeftijd, zal een film worden vertoond. Verder willen Hans en Bert 
samen een quiz doen. Ze gaan samen bekijken hoe dat precies moet. In de 
Bieb is plaats voor 80 personen (Hans vraagt nog even na of een dergelijk 
aantal goed geplaatst kan worden). Daarom worden mensen toegelaten in de 
volgorde van aanmelding via de website. Charles zal hiervoor een formuliertje 
op de website plaatsen. In overleg met Hans en Bert zal Charles berichten 
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klaarmaken voor alle media. Deze kunnen het best circa twee weken voor 23 
oktober verspreid worden. 

 Het verzoek om gevaarlijke verkeerssituatie in Schagen (en omstreken) 
te melden zal ook in de media worden gepubliceerd. De mensen kunnen de 
situaties kenbaar maken, het liefst met mogelijke oplossingen. Het insturen kan 
in de maand oktober en onder de goede ideeën worden drie kadobonnen 
verloot. We proberen de uitreiking van de bonnen eind november te 
organiseren in de hal van het gemeentehuis in aanwezigheid van de 
wedhouder. 

 Cadeautjes uitdelen; deze activiteit laten we vervallen, gelet op alle andere 
activiteiten die er al zijn. 

 

6. Afronding en resultaten enquête leden 
De bezigheden met de enquête sluiten we af. Soms heeft het wat opgeleverd en 
in andere gevallen is het niet echt van de grond gekomen. 

 

7. Fietsroute Grotewallerweg 
Het tweezijdige fietspad aan de kant van de Gamma kon niet; de beschikbare 
strook was te smal. Wel zijn er een paar oversteekplaatsen gekomen. 

 

8. N248 
De meeste aanwezigen zijn naar de presentatie van de plannen geweest. Deze 
zagen er goed uit. Wel blijft het bezwaar van de menging van langzaam 
(landbouw-)verkeer en fietsers. 

 

9. Frans Halsstraat (ingevoegd punt) 
Bij de aansluiting van het Nespad zijn korte steile blokken gebruikt. Dat maakt 
het voor fietsers en rolstoelen erg lastig en daardoor onveilig. Charles heeft een 
brief over deze situatie (met bijlage) al klaar en zal deze naar de gemeente 
sturen. 

 

10. Fietspad Teso - Parallelweg Kooijbrug - Molenweg/Kerkweg 
Wieringerwaard 
 Volgens berichten valt bij het Tesofietspad mee. De bus vertrekt meestal pas 

als de fietsers weg zijn. 
 De situatie bij de Kooijbrug moet nog eens bekeken worden. Deze situatie 

eventueel doorgeven aan het meldpunt onveilige situaties van VVN. 
 Molenweg/Kerkweg is (en blijft enigszins) een moeilijke situatie. In de 

herfstvakantie krijgt de kruising een opknapbeurt van de gemeente en in 
verband met overstekend groen wordt een aanwonenden aangesproken. 

 

11. Verkeersbesluiten Schagen 
Deze gaan we zo goed mogelijk bijhouden. Vast agendapunt. 

 

12. Rondvraag 
Charles mailt nog wanneer hij afwezig is vanwege vakantie. Verder geen 
punten. 

 
De vergadering wordt tegen tienen afgesloten. De volgende vergadering is 
woensdag 23 oktober en niet de 17e. 
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Notulen gemaakt op 13 september door Luit van der Kamp. 
 

 
 

                               Actiepuntenlijst 
Actie eerder overleg Door Status 
 Duidelijkheid vragen over rotondes N241 

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

Ian Afgerond 

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

Agenderen voor volgende vergadering – zie bijlagen 
Gesprek met Bouwes? 

Ian Loopt 

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

Standaard agendapunt 
Vergadering 
Charles 

 

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

Ingrid, Charles, 
Lammert, Hans 

Afgerond 

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

Hans 
 

Afgerond 

8. Fietsroute Grotewallerweg indienen bij College Charles Afgerond 
9. Hans gaat naar infodag N248 

Stukken inzien op gemeentehuis 
Extra bijeenkomst beleggen DB over inspraak in 
inspraakperiode 

Hans 
Leden 
DB 

Afgerond 

Overleg 12-09-2012 
3. Voortaan worden de notulen bij toerbeurt gemaakt. 

Zonder opmaak mailen naar Charles. 
Allen  

4. Bert stuurt zijn documentatie over het gewenste 
combinatiebord fietsers/voetgangers naar Charles die 
Theo Zeegers zal vragen of de Fietsersbond hier iets 
in ziet. 

Bert 
Charles 

 

5. - E-bikedag 19-09; inschrijving gesloten Charles  
 - Verenigingendag 22-09 Hans en 

Charles 
 

 - Infoavond 23 oktober; uitwerking: 
- pers en website: 

Hans en Bert 
Hans en 
Charles 

 

 - Actie verkeerssituaties; pers en website: Hans en 
Charles 

 

9. Brief naar Gemeente over steile uitrit bij Nes Charles  
10. Parallelweg Kooibrug neerleggen bij Meldpunt VVN Charles  
12. Charles geeft aan Hans door wanneer hij weer terug 

is van vakantie 
Charles  


