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Nr. RV19.0043 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende de begaanbaarheid van de strandopgangen en fietspaden in de Helderse duinen.   Aan de fractie D66 i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 16 mei 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vraag gesteld over de begaanbaarheid van de strandopgangen en fietspaden in de Helderse duinen.:  
“In de stad worden wij aangesproken over de begaanbaarheid van de fiets- en voetpaden in onze 
duinen. Ook wij hebben vastgesteld dat op sommige plaatsen er zoveel zand op het pad ligt er met 
een fiets slecht doorheen te komen is. Ook de toegang tot de strandafgangen zijn vaak moeilijk 
begaanbaar door zandoverstromingen. Hierdoor is ook de toegankelijkheid van de duinen voor 
rolstoel- en boostergangers problematisch. Nu het toeristen seizoen er weer aankomt en wij streven 
naar het handhaven van het niveau voor een blauwe vlag, vragen wij u om extra aandacht voor de 
begaanbaarheid van de op- en afgangen alsmede de fietspaden in het duingebied.”   Wij beantwoorden deze vragen als volgt:  De gemeente Den Helder heeft een contract met een Helderse aannemer om iedere week (!) de strandopgangen te controleren op begaanbaarheid en, indien nodig, e.e.a. voor het weekeinde vrij te maken van zand (door middel van mechanisch schuiven). De kwaliteit van deze werkzaamheden door de aannemer – en dus de begaanbaarheid voor fietsers, minder-validen en voetgangers – wordt dan ook wekelijks gecontroleerd door de gemeente Den Helder (team Openbare Ruimte).  Landschap Noord-Holland (LNH) is verantwoordelijk voor de begaanbaarheid van de fiets- en voetpaden in de Helderse duinen. Bij de overdracht van het beheer van de duinen aan LNH is dit destijds op deze wijze geregeld. De verantwoordelijke medewerker van LNH is meerdere malen per week in het duingebied en beoordeelt de fietspaden c.a. op begaanbaarheid. Wat hierbij met name van belang is, is het voorkomen van zanddammen die de begaanbaarheid beperken. Indien zanddammen of andere obstakels worden geconstateerd, wordt diezelfde week – en ook voor het weekend - actie ondernomen.  U kunt zich voorstellen dat bij wind de begaanbaarheid van strandopgangen en fiets-/voetpaden snel kan veranderen. Het zandvrij houden is dan ook onmogelijk. Met u zijn wij het echter eens dat de paden in de duinen en de opgangen naar onze mooie stranden voor een ieder toegankelijk moeten zijn. Zeker in het drukke toeristenseizoen dat aanstaande is. Mede naar aanleiding van uw zorg zullen wij de komende maanden de begaanbaarheid daarom extra in de gaten houden.  Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 11 juni 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


