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Notulen vergadering 20 november 2013 
 

Aanwezig: Hans Boot, Charles van der Mark, Bert Nieboer, Henk Kapitein, Rinus Raatsie, 
Willem Kroon. 
 

1. Opening 
Hans Boot opent om 19.30 uur deze vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen van 09-10-2013 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 09-10-2013. Deze wordt vastgesteld. 
In de notulen is een probleem achter het NS-station vastgelegd. Hier is een hemelwater 
afvoer probleem waardoor er naast water, hobbels, kuilen en een gevaarlijke richel 
ontstaat door de waterverplaatsingen in de ondergrond. Charles gaat dit via het 
Meldpunt met de gemeente Schagen communiceren. 
 

3. Post 
Deze staat op Skydrive. 
 

4. Vaststellen agenda 
De voorliggende agenda wordt vastgesteld. 
 

5. Overleg met de gemeenten 
5.1 Hollands Kroon  
- De notulen van 25-06-2013 en de agenda van 1-10-2013 staan op Skydrive. 
- Charles en Henk gaan steeds in overleg met de gemeente Hollands Kroon. Zij hebben 

namens de Fietsersbond mandaat. 
- Hollands Kroon werkt aan een lokaal fietsveiligheidsplan. 
5.2 Schagen 
5.2.1. Bijeenkomst lokaal fietsveiligheidsplan Heerhugowaard 

Om de ervaringen met dit plan te delen hebben Menno Boermans 
(verkeersambtenaar gemeente Schagen) en Charles overleg gehad met de 
verkeersambtenaar Jan Albert de Leur van Heerhugowaard. Komend jaar wordt 
de afdeling betrokken bij het ontwikkelen van diverse beleidsstukken op het 
gebied van verkeer (gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, categorisatie wegen 
etc.). 

5.2.2. Mondeling verslag van het overleg met de wethouder Sigge van der Veek  
- We zouden graag in Schagen een verkeersoverleg hebben, zoals dat in de gemeente 

Hollands Kroon wordt gevoerd. Daar overleggen we met politie, gemeente en VVN. 
Deze mogelijkheid wordt door Menno Boermans nader onderzocht. Hij stelde een 
maandelijks overleg voor over verkeerszaken met eventueel locatiebezoek. Dat vinden 
wij ook heel praktisch en scheelt correspondentie over en weer. Bij verkeersprojecten 
en beleidsvoorbereiding worden wij in een vroeg stadium betrokken. De gemeente is 
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voornemens een verkeer en vervoersplan (VVP-plan) op te stellen. Hierin komen alle 
wegen met de plannen voor die weg nu en in de toekomst. 

- De gemeente wil de verkeersborden opschonen. Het plan hiervan ontvangen we nog.  
- Voor de weesfietsen is er geen beleidsplan en dat komt er voorlopig ook niet. Af en 

toe worden door de gemeente Schagen wrakken opgeruimd. 
- De Zuiderweg krijgt in 2014 tussen de Rotonde (Kaagweg / Grote Wallerweg) en het 

spoor aan de noordzijde een fietspad. Dit om het oversteken over de Zuiderweg nabij 
de stationsweg overbodig te maken. 

- De fietsersbond krijgt inzicht in het gladheid bestrijding plan. Ook het soort van 
bestrijding van gladheid (strooimiddel droog/nat) i.v.m. het strooibeleid. 

- De gemeente doet in samenwerking met ons een proef met verschillende (flexibele) 
paaltjes. 

- De tunnel onder de N245 Menisweg wordt nader onderzocht (lekkage vanuit bodem 
dit bevriest bij vorst en zorgt voor gladheid).  

- Op de fietsstroken van de Frans Halsstraat ontbreken nog fietssymbooltjes. 
- De verkeersplannen rondom het Makado zijn nog in ontwikkeling. 
- Een gemeentebreed fietspadenplan is nog niet voorhanden. 
 

5.3 Den Helder  
De verkeersambtenaar van Den Helder heeft aangegeven, dat de Fietsersbond bij 
toekomstige verkeersprojecten wordt betrokken. Dat wachten we af. 
 

5.4 Overige wegbeheerders  
De provincie Noord-Holland heeft een inpassingsplan voor de N241 gepresenteerd. Er 
zijn zorgen voor een veilige oversteek met middengeleider bij de Muggenburgerweg.  
 

6. Bestuur, programma en taken 2013 en 2014 
Op de (jaar-)vergadering van 8 januari 2014 wordt het bestuur gekozen.  
Hans is kandidaat voor het voorzitterschap. 
Rinus trekt zich terug als penningmeester en zal de vergaderingen niet meer bijwonen. 
Hij blijft beschikbaar voor hand- en spandiensten. Charles is kandidaat penningmeester. 
De overige taken worden verdeeld conform het overzicht op de agenda. Het Meldpunt 
wordt voorlopig door Henk en Charles beheerd. 
Bert is lid geworden van de Fietsersbond en heeft zich ingeschreven voor de opleiding 
tot fietsdocent. 
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6.2 programma 2014 
 Omschrijving Periode / agenderen voorbereiding 
1 Scootmobielcursus i.s.m. 

gehandicapten-platform, welzijn plus 
Voorjaar ? / 19-02-2014 Charles, Bert, 

Lammert, Hans 
2 Info-avond verkeer Schagen 14-4-2014 / 19-02-2014 Charles en Bert 
 Info-avond verkeer Warmenhuizen 19-05-2014 , 02-04-2014 Charles en Bert 
3 “Kinderen hebben hun eigen regels” 

voor basisscholen 
Voorjaar – najaar /  
19-02-2014 

Hans en Bert 

4 E-bikedag regio Schagen Voorjaar / 
 02-04-2014 

Charles 

5 Fietsverlichtingsactie Najaar /  
27-08-2014 

Hans en Bert 

 

6.3. Vergaderdata 2014 
Rekening houdend met de schoolvakanties vergaderen we op 08-01-2014 
(jaarvergadering), 19-02-2014, 02-04-2014, 14-05-2014, 25-06-2014, 27-08-2014, 
08-10-2014, 19-11-2014. Aanvang 19:30 uur, locatie Noord 101 Schagen. 

 

7. Financiën 
Het financiële overzicht 2013  en de begroting voor 2014 wordt op 08-01-2014 
besproken. We nemen extra middelen op voor fietsverlichtingsactie, de e-bike dag en 
vervoerskosten, bijv. t.b.v. het bijwonen van overleggen met gemeenten. De wijze van 
declareren conform het voorstel in de agenda wordt vastgesteld.  
 

8. Sluiting 
De komende vergadering op 08-01-2014. Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
rondvraag. Hans sluit de vergadering. 
 

Actiepunten 
Punt Omschrijving Door Af 

2. Slecht wegdek bij brug (NS-tunneltje) via Meld en herstel Charles  
7. Begroten: middelen voor de programmaonderdelen 2014 en 

voor km-vergoeding 
 
Rinus 

 
 

 


