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Motie: bereikbaarheid strandslagen door mindervaliden en slecht te been
zijnde mensen versus "masterplan verbeteren strandslagen 2019".

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van de programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• Den Helder prachtige een prachtig strand heeft;
• veel van onze inwoners en vakantiegangers hiervan gebruik maken;
• goede paden een basisvoorwaarde zijn om naar het strand te kunnen komen;
• er een prachtig pad naar het huisduiner strand wordt aangelegd;
• iedereen gelijkwaardig is maar niet gelijk;
• •het strand zelf ook toegankelijk moet zijn voor mensen die van hulpmiddelen

afhankelijk zijn;
• Den Helder een inclusieve gemeente wil zijn en dit ook wil uitdragen;
• ons mooie strand zelf slecht te betreden voor mensen die gebruik maken van

hulpmiddelen;

overwegende dat:

• er een masterplan "verbeteren strandslagen 2019" ligt;
• ons mooie strand voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn;
• de stichting strandexploitatie het masterplan onderschrijft;
• het gebruik van Mobiliteit matten hierin misschien een oplossing kan zijn;
• de Stichting Strandexploitatie hierin ervaringsdeskundig zijn;
• mindervaliden en slecht ter been zijnde mensen ook naar het strand moeten

kunnen;
• toegankelijkheid een bijdrage levert aan een inclusieve gemeente;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het strand toegankelijk te maken
voor mindervaliden en slecht ter been zijnde strandgangers;

2. het masterplan "verbeteren strandslagen 2019" hierbij te betrekken;
3. dit in overleg te doen met de Stichting Strandexploitatie Noordkop;
4. de raad over de uitkomsten te informeren vóór de behandeling van de Kadernota

2024-2027.
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