
 

 

 

 

 

 

Fietsersbond afdeling Noordkop ● van Rennesstraat 6 ● 1741 HD Schagen  ● Telefoon 022429 69 26 
● email: noordkop@fietsersbond.nl ● website: noordkop.fietsersbond.nl 

 

Afd. Noordkop 

Agenda afdelingsvergadering 7 september 2016   
Tijd:  19:30  21:30 uur  

Aanwezig: Bert, Johan, Hans, Lammert en Charles 

Afwezig met bericht: Co, Willem  

   

1. Opening en mededelingen   
Voor de aanwezigen is er de nieuwste uitgave van het boekje Verkeersregels en 
verkeerstekens. Charles trakteert op gebak i.v.m. 70e verjaardag. 

2. Verslag 13 juli (bijgevoegd) 
Zonder wijzigingen goedgekeurd.   

3. Vaststellen agenda  
Geen toevoegingen.  

4. Bestuurszaken/activiteiten  
4.1.1. Eindrapportage inventarisatie fietsknelpunten  

 Op 7 augustus afgerond (zie Onedrive en grafiek onderaan) 
 De kaart is onder hoge tijdsdruk ontstaan. Van onze 113 ingediende 

knelpunten zijn er 31 op de kaart gezet, 56 niet en 2 fout. Reden: er zijn veel 
punten bij die door de wegbeheerder dienen te worden opgelost (o.a. 
wegmarkering, ontbrekende/kapotte verkeersborden): zie bijlage. Dat oogst 
begrip. 

 Er wordt onderzocht of er een tweede kaart gemaakt kan worden, waar al 
onze knelpunten op staan. Handig voor het overleg et de wegbeheerders. 

 Op de brief van Bruggenbouwer Groot Lemmer antwoorden we, dat wij geen 
opdrachtgever zijn voor de bouw van bruggen en verder dus niet ingaan op 
hun verzoek. 

 Als evaluatiepunten voor het knelpuntenonderzoek noemen we: 
 Graag vooraf duidelijker aangeven wat knelpunten zijn en wat niet 

(wat komt er dus niet door de “ballotage”) 
 Van meet af aan een duidelijke planning in de tijd met een buffer voor 

eventuele uitloop 
 Eerder beginnen aan de vormgeving en technische uitvoering van het 

eindproduct (de kaart) 
 Google Maps werkt niet in Androidsystemen (?) en dus ook niet op 

tablets 
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4.2. Fietsschool:  

 Charles heeft dit jaar 2e individuele cursisten leren fietsen 
 Gaat mogelijk fietslessen geven aan cliënten reïntegratiebureau WNK uit 

Alkmaar 
4.3. Financiën – stand van zaken (zie Onedrive) 

Ter kennisgeving. 

5. Overleg wegbeheerders   

5.1. Schagen (zie Onedrive voor bijlagen) 
5.1.1. Ontwerptekening Julianalaan/Oranjelaan 

We vernemen de laatste weken niets van Menno. Charles vraagt na 
wat de reden is. 

5.1.2. Melding fietspad Cinemagnus/McDonalds 
Charles meldt dit bij Menno om samen te kijken naar het probleem en 
een oplossing. 

5.2. Hollands Kroon (zie Onedrive voor bijlagen) 
Er is de laatste tijd geen Verkeerscommissie geweest/noch gepland door 
ziekte ambtenaar. 
 

5.3. Provincie (zie Onedrive voor bijlagen) 
5.3.1. N241 verslag en presentatie werkzaamheden 27 juli en 23 augustus 
5.3.2. N245/N248 bewegwijzering uiteindelijk in orde 

  
5.4. Hoogheemraadschap 

Geen punten. 
 

5.5. Den Helder  
Zie https://www.facebook.com/fietsersbonddenhelder/timeline/ 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Johan meldt, dat hij 26 oktober verhinderd is. 

 
Bijlage: overzicht door ons ingediende knelpunten 
 
Charles van der Mark, 
Schagen, 1592016 
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Afsprakenlijst 
Vergadering d.d. 2042016 
Punt Afspraak Door Af 

5.1.3. Verkeersbesluiten publiceren Gemeente Nee 
Vergadering d.d. 1492016 
Punt Afspraak Door Af 

4.1.1. Doorgeven dat we de knelpunteninventarisatie 
willen evalueren 

 
Charles 

 
Ja 

 Overzicht knelpunteninventarisatie als bijlage bij 
verslag voegen 

 
Charles 

 
Ja 

5.1.1. Navragen bij Jacob Koopmans, waarom Menno 
niet meer in beeld komt 

 
Charles 

 
Ja 

5.1.2. Samen met wegbeheerder probleem fietspad 
Cinemagnus in beeld brengen en kijken naar een 
oplossing. CC naar Jos Gaarthuis. 

 
 
Charles 

 
 
Ja 

 

 


