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De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 juli 2019; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 tot het 
vaststellen van de Kadernota 2020-2023 (RV019.0050); 

overwegende dat: 

• de gemeenteraad op 24 juni 2019 het initiatiefvoorstel van GroenLinks met betrekking 
tot het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking unaniem 
heeft aangenomen; 

• er in de overgenomen aanbevelingen uit het achterliggende rapport staat: "Bestem een 
gedeelte van de WMO-gelden voor algemene voorzieningen die de inclusie 
bevorderen" en "Geef ondernemers en organisaties een 'aanmoedigingssubsidie' als 
zij hun pand beter toegankelijk maken"; 

• het unaniem aangenomen amendement bij het initiatiefvoorstel de uiterste datum voor 
het klaar hebben van de Lokale Inclusie Agenda op 31 december 2019 heeft gesteld; 

• Den Helder stappen zet om tot een inclusieve samenleving te komen; 
• een rolstoelroute door Donkere Duinen de recreatieve participatie van onze eigen 

inwoners met een beperking vergroot, maar ook voor gehandicapte toeristen; 
• een rolstoelroute eigenlijk een logische vervolmaking van het gebied is, aanvullend op 

het reeds toegankelijke natuurgebied de Helderse Vallei en de goede fietspaden door 
de duinen; 

• het bovendien aansluit bij de landelijke trend om bos- en natuurgebieden toegankelijk 
te maken. Den Helder kan zich hier extra mee profileren; 

• het pad van de rolstoelroute maar ca. 2 meter breed hoeft te zijn. Dan is er voldoende 
ruimte om elkaar te passeren; 

• een rolstoelroute niet alleen voor mensen met een rolstoel, maar ook voor mensen met 
een rollator, kinderwagen of buggy een welkome toevoeging aan het gebied is; 

van mening zijnde dat: 
• het Ambtelijk pre-advies d.d. 11-06-2019 inzake rolstoelroute door Donkere Duinen: 

"Een rolstoelroute aanleggen door Donkere Duinen is niet in beeld omdat een 
verharde route niet past in een natuurlijke bosomgeving. " haaks staat op de realiteit 
en de huidige ontwikkeling in Nederland om natuurgebieden toegankelijk te maken. 
Ook is het strijdig met de principes van de Inclusieve Samenleving, die Den Helder nu 
ook wil volgen; 



constaterende dat: 
• in vele bos- en natuurgebieden succesvol rolstoelvriendelijke paden zijn aangelegd, zie 

hieronder in de bijlage: 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1 . in de komende begroting voor 2020 middelen vrij te maken om uitvoering te kunnen 
geven aan het initiatiefvoorstel met betrekking tot toegankelijkheid; 

2. hierbij ook met een voorstel te komen voor het aanleggen van een rolstoelroute in de 
Donkere Duinen. 

Bijlage 

• ENKELE WILLEKEURIGE VOORBEELDEN VAN ROI.STOELRO!JTES: 

• Nationaal Park de Hoge Veluwe 
• https://www.hogeveluwe.nl/nl/bezoek-het-park/mindervaliden 

• Door bossen Oisterwijk - Groot Speijckroute 
• https:/ /www. natuu nnonumenten. nl/bezoekerscentrum-o istetw ijk/route/ groot -spei jckroute 

• Door Nationaal Park Utrechtse Heuvehug: 
• https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/utrechtse-heuvelrug/wandelroute-mindervaliden-leersumseveld 

• Kaapse Bossen Doorn 
• https://www.natuunnonumenten.nl/natuurgebieden/kaapse-bossen/route/rolstoelpad-kaapse-bossen-doorn 

• Blauwe pad Rhenen: 
• https://www.utrechtslandschap.nl/routes/wandelen/rolstoelpad-blauwe-kamer 

• SITES MET OVERZICHTEN TOEGANKELIJKE WANDELROUTES: 
• https://www.wandel.nl/gezondheid/medisch/wandelen-chronische-aandoening-beperking.htm 

• https://www.natuurzonderdrempels.nl 

• https://www.staatsbosbeheer.nl/zoekresultaten9zoekterm=rolstoel 

• 12 ROLSTOELROUTES VAN GRONINGEN TOT LIMBURG: 
• https:/ /www.wandel.nl/wandelroutes/wandelgeb ieden/ro lstoel vri ende! i jke-routes-. htm 

• KAART MET TOEGANKELIJKE WANDELPADEN 
• https://www.google.com/maps/d/viewer?mid= I cOT56gxC I Y9N9EGsjDl4ei28R8w&ll=52.2139 l 059746486%2C5.30230629999 

994l&z=9 


