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Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aan de Jeugdwet, de WMO en Participatiewet de 
verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft 
aan het VN-Verdrag. De gemeente Den Helder heeft, met veel andere gemeenten, besloten om dit te 
doen in één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda. De VNG heeft een handreiking ontwikkeld met 
een routekaart Lokale Inclusie Agenda. Per levensdomein (onderwijs&ontwikkeling, thuis, 
werk&inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid&ondersteuning) wordt de agenda ingevuld 
met als doel belemmeringen weg te nemen.  
 
De Handreiking Lokale Inclusie Agenda (verkorte versie als bijlage bijgevoegd) biedt een praktisch 
handvat voor de uitwerking van de Lokale Inclusie Agenda. Eén van de adviezen vanuit de 
handreiking is het aanbrengen van focus. De lokale inclusie agenda kan niet in één keer alles 
bevatten. Vanuit de aanbevelingen en stappenplan uit het rapport Hoe toegankelijk is Den Helder? 
Slecht! is die focus van de gemeente Den Helder voor 2020 gelegd op het domein vrije tijd. Dat laat 
onverlet dat we de komende periode de Lokale Inclusie Agenda in 2020 stap voor stap in de volle 
breedte willen vullen. 
 
Op deze wijze geven we uitvoering aan het raadsbesluit om een Lokale Inclusie Agenda Den Helder 
te presenteren en te blijven werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van Den Helder voor 
mensen met een functiebeperking. 
 
In 2020 willen we stimuleren en organiseren dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen 
op de volgende onderwerpen binnen het domein Vrije Tijd. De uitvoerende jaaragenda 2020 omvat: 
Toegankelijkheid Winkels & Horeca.  

 Aanwezigheid van openbaar toegankelijke toiletten geschikt voor rolstoelgebruikers in het 
stadhart. Wij gaan in 2019 in gesprek met Woningstichting Den Helder, Willemsoord BV en 
Zeestad CV/BV om te bezien in welke projecten en op welke wijze we hierin optimaal kunnen 
voorzien. De prioriteit ligt in het realiseren van een openbaar invalidentoilet op Willemsoord.   

 De toegankelijkheid van winkels en winkelcentra wordt geagendeerd in het overleg met de 
detailhandelsfederatie. 

Spelen en sporten 

 De toegankelijkheid van sportvoorzieningen zal in het beleidskader Sport en het 
meerjarenonderhoudsplan sportlocaties worden uitgewerkt cq meegenomen.  

Cultuur&Evenementen 

 De culturele instellingen moeten beschikken over voorzieningen en hulpmiddelen voor 
bezoekers met een beperking. Waar nodig scherpen we de prestatieafspraken hierop aan. 

Politieke en maatschappelijke activiteiten 

 In opmaat naar de volgende landelijke verkiezingen (Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021) 
blijven we alert op de toegankelijkheid van stemlocaties en onderzoeken we de meerwaarde 
van nieuwe ontwikkelingen zoals de meerwaarde van de stemmal en soundbox voor de 
slechtziende en blinde inwoners van onze gemeente. 

Openbare gebouwen 

  Bij de nieuwbouw van het stadhuis op Willemsoord nemen we het ITS-keurmerk als 
uitgangspunt. 
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Informatie 

 Met Stichting Top van Holland gaan we in gesprek over het toevoegen van informatie over 
toegankelijkheid aan de website Denhelder.online.nl. 

Natuur 

 Stichting Strandexploitatie Noordkop heeft op haar website duidelijke informatie over de 
mogelijkheden voor mindervaliden. 

 Er wordt een rolstoelroute in de Donkere Duinen ingericht, uitgaande van de bestaande 
paden. De route wordt in het eerste kwartaal van 2020 in de raadscommissie S&B besproken. 

Openbaar vervoer 

 NS en ProRail nemen maatregelen om treinen toegankelijk te maken voor alle reizigers, zoals: 
gelijkvloerse instap tussen trein en perron; 
coupé met een extra brede schuifdeur en ruime zitplaatsen voor rolstoelgebruikers; 
gratis meereizen van een blindengeleidehond; 
toegankelijk toilet; 
verbetering en uitbreiding van assistentieverlening. 

 Toegankelijkheid van bussen. 
De meeste bussen hebben een lage vloer en een speciale rolstoelplek in het midden van de 
bus. Ook hebben de meeste bussen zitplaatsen speciaal voor oudere reizigers, mensen met 
kleine kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een lichamelijke beperking. Voor blinde 
reizigers worden de tussenstations omgeroepen en voor dove reizigers aangegeven op een 
scherm. 

 
De uitvoering van deze maatregelen, inclusief het voorstel voor een rolstoelroute, vergt op dit moment 
geen aanvullende middelen. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2020 vindt u daarom 
geen voorstel om extra middelen vrij te maken. 
 
Belangrijk vinden wij het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de (her)inrichting van de openbare 
ruimte. Dit zal onderdeel zijn van de gebiedsgerichte aanpak, waar gekozen is voor een integrale 
aanpak met daaraan gekoppelde middelen voor aanpassingen. Ook bij de inrichting van nieuwe 
woongebieden, zoals Willem Alexanderhof, en bij werkzaamheden in het kader van achterstallig 
onderhoud worden ervaringsdeskundigen betrokken. De toegankelijkheid van de openbare ruimte is 
als opgave geborgd in de ambtelijke organisatie.  
 
De wijkmanagers ontwikkelen een netwerk binnen de wijken. Ook ervaringsdeskundigen die mee 
willen denken over mogelijke verbeteringen in de eigen woonomgeving maken hier deel van uit. In het 
onderhoudsprogramma openbare ruimte wordt ruimte gecreëerd om gefaseerd de daaruit 
voortkomende ideeën en voorstellen te realiseren.  
 
Het bovenstaande geeft de zaken weer die op korte termijn kunnen worden opgepakt. Het uitwerken 
van de agenda vraagt ook inzet van bewoners en organisaties. De gemeente is vooral aan zet waar 
het gaat om de openbare ruimte en zal daarnaast stimuleren en informeren.  
De inventarisatie van ervaringen en ideeën uit de buurtnetwerken zal juni 2020 in een meerjarige 
Agenda zijn opgenomen, waarbij we uitgaan van een fasering gebaseerd op de beschikbare 
uitvoeringsbudgetten. Bij de behandeling van de Kadernota 2021 kan de raad, vanuit de kennis van 
deze inventarisatie, bepaalde specifieke maatregelen naar voren halen om snelheid te maken in de 
uitvoering. Wij willen graag, ook in het kader van de bestuurlijke vernieuwing en overeenkomstig de 
intentie van het stappenplan, met een werkgroep van raadsleden dit voorbereiden. U ontvangt begin 
2020 hiervoor een uitnodiging. 
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