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HOE TOEGANKELIJK IS DEN HELDER?

SLECHT!

• Nulmeting van de Helderse toegankelijkheid v.w.b. recreatie

• Basis voor het aansluiten bij het Ver.  Naties Verdrag voor de Rech-

ten van Gehandicapten, ‘de Inclusieve Samenleving.’

Oktober 2018

Verboden toegang voor rolstoelers...
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Voor wie doen we het?
Voor 20% van de bevolking!

1 op de 5 Nederlanders heeft een matige- tot ernstige functiebeperking.
Ruim 200.000 burgers zijn rolstoeler en dit aantal stijgt.
Hoogste tijd om daar in het gemeentelijk beleid op te anticiperen.
Participatie is mee kunnen doen, ook in iemands vrije tijd. Bovendien zijn bewegen en spelen niet alleen
recreatie, maar leveren een bijdrage aan gezondheid, participatie, leefbaarheid en kansen op de
arbeidsmarkt!

In deze nulmeting hebben we het accent gelegd op recreatie en vrije tijd.
Dit omvat horeca, musea, bioscopen, zalen, bibliotheken, theaters, natuurgebieden, enz.
‘Lekker Vrij’ is ook het thema van de landelijke week van de toegankelijkheid, dit jaar van 1- t/m 6 oktober.
In veel gemeenten wordt aandacht besteed aan deze week. Den Helder heeft dat nooit gedaan en doet dat ook dit
jaar niet. ‘Toegankelijkheid’ leeft al decennia lang niet erg bij de Helderse beleidsmakers.

Koplopersprogramma
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ondersteunt met haar Koplopersprogramma enthousiast het
Verenigde Naties Verdrag voor de Inclusieve Samenleving (zie pagina 3).
25 Gemeenten geven daarin goede voorbeelden van implementatie van het VN Verdrag. Den Helder doet nog niets.

Buurthuizen en sportverenigingen
Naar Buurthuizen en Sportverenigingen hebben wij eerder onderzoek gedaan, maar door tijdsgebrek hebben we dat
niet kunnen actualiseren. Destijds onderzochten we de 10 belangrijkste buurthuizen. Daarvan kreeg er slechts 1 het
predikaat ‘uitstekend.’ Bij de sportverenigingen was het algemene beeld hetzelfde.
Ook qua recreatie is dit onderzoek niet volledig. Toch geeft het een representatief beeld van de Helderse situatie, ook
omdat het is samengesteld door ervaren Helderse rolstoelers, die de locaties in redelijkheid beoordeeld hebben.

Vertrekpunt
Bij het werken aan een inclusieve samenleving is de fysieke toegankelijkheid van
recreatie een goed vertrekpunt. Juist daar leg je gemakkelijk nieuwe contacten en
kun je je inzetten voor de maatschappij. Voor iedereen is er wel iets te vinden dat
aansluit bij zijn- of haar interesse en talenten.
De locatie moet dan natuurlijk wel toegankelijk zijn! 

keesdejager@mac.com
GroenLinks Sociaal Domein

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK:

We onderzochten 33  locaties (incl. 10 buurthuizen) in Den Helder.
Daarvan waren alleen de Helderse Vallei, het Reddingmuseum, Motel Den Hel-

der  en Buurthuis de Boerderij goed toegankelijk en bruikbaar.
De rest scoorde matig tot slecht.
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Colofon:
Teksten en vormgeving:
© www.keesdejager.com

Initiatiefvoorstel:
Nel Dol en
Marije Boessenkool,
fractie Groen Links

Met dank voor de hulp
van de
toegankelijkheids-
‘keurmeesters’
Dick Bres,
Peter Botman,
Rianne Lomans, 
Loes Vermaning en
Kitty Bakker

Contact:
groenlinksdenhelder@
gmail.com
en
facebook.com/GroenLinksDen-
Helder/
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HET VN VERDRAG: DE INCLUSIEVE SAMENLEVING
Doel: Mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond,
gender, inkomen, talenten en beperkingen.

INCLUSIE IN CULTUUR,
SPORT EN VRIJE TIJD

VOORSTEL STAPPENPLAN:
1. Het Ver. Naties Verdrag onderschrijven - voorstel GroenLinks aannemen, een bedrag in de begroting opnemen.
2. Op elk beleidstermijn een ambtenaar/ambassadeur,  die het VN Verdrag implementeert en bewaakt.
3. Werkgroep vormen van ambtenaren, belangenbehartigers, enkele raadsleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke orga-

nisaties.
4. Thema-avonden organiseren met ervaringsdeskundigen. Meten fysieke toegankelijkheid en toegankelijkheid van informatie.
5. Werkconferentie met: Ambtenaren, Raadsleden, College, Adviesraad Sociaal Domein, Belangenbehartigers, en delegatie burgers.
6. SMART Doelen formuleren en prioriteiten stellen.

DE HOOFDLIJNEN VAN HET VN VERDRAG:

Stip op de horizon:
Toegankelijkheid is de norm. Overal!

Aandachtspunten:
• Een inclusieve samenleving begint met toe-

gankelijkheid van verenigingen en recreatie.
Niet alleen de gemeentelijke gebouwen,
want sinds juli 2016 vallen ook horeca en
dienstverlening onder het VN verdrag!

• ‘Gezond’ en beperkt samen in dezelfde ver-
eniging.

INCLUSIE IN HET
ONDERWJS

Stip op de horizon:
School past zich aan aan het kind, niet an-
dersom. Iedereen kan meedoen, ook met
schoolreisjes.

Aandachtspunten:
• Geef kinderen van jongs af aan financiële

educatie. Dat draagt sterk bij aan een inclu-
sieve samenleving en preventie.

• Geef een training zakelijk communiceren
voor vluchtelingen.

•  Zet werkloze volwassenen van 55+  in voor
het onderwijs!

• Diensten zoals handicap + studie werken
vaak niet goed. Er wordt onvoldoende duide-
lijk wat mogelijk is.

INCLUSIEF WONEN

Stip op de horizon:
Keuzevrijheid om te wonen en mee te beslis-
sen over de woonomgeving.

Aandachtspunten:
• Bereikbaarheid van voorzieningen in de wijk
• Aanmoedigen burgerinitiatieven
• Minder clusteren, meer spreiden

INCLUSIE OP DE
ARBEIDSMARKT

Stip op de horizon:
Iedereen heeft waarde en moet een kans heb-
ben op betaald werk op de arbeidsmarkt.

Aandachtspunten:
• Gemeente heeft een voorbeeldfunctie en

vult die enthousiast in, ook met opleidingen.
• De loonwaarde die door het UWV bepaald

wordt, houdt vaak geen rekening met het
dagelijks leven van de persoon.

• Bij arbeidsmatige dagbesteding moet per-
spectief zijn op betaald werk.

FYSIEKE
TOE-
GANKE-
LIJKHEID

VOORWAARDE:
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Aanbevelingen:
• Pas het vergunningenbeleid aan.
Neem in de verordeningen op dat men alleen toestemming voor evenementen en dergelijke krijgt als er ook voldaan
wordt aan de voorwaarde van toegankelijkheid. Men moet ook zorgdragen voor enkele rolstoelplaatsen vooraan,
zodat rolstoelers niet tegen ‘een muur van achterwerken’ aankijken.

• Pas de bouwverordening en exploitatievergunning aan en handhaaf deze strak.
Maak faciliteiten voor toegankelijkheid tot een verplicht onderdeel om een pand te exploiteren. In de USA is dit heel
normaal.

• Bestem een gedeelte van de WMO gelden voor algemene voorzieningen die de inclusie bevorderen.
Voorbeelden; Verbetering stranden, rolstoelroute door Donkere Duinen, toegankelijkheid buurthuizen, etc.

• Geef ondernemers en organisaties een ‘aanmoedigings subsidie’ als zij hun pand beter toegankelijk
maken.
In diverse gemeenten werkt dit goed!

• Laat toegankelijkheid niet over aan ambtenaren en aannemers. Betrek ervaringsdeskundigen erbij!
Bij voorkeur al in de planfase!

Dit is het uitzicht van rolstoelers bij
evenementen en bij festiviteiten met statafels:

Een muur van achterwerken.

Reserveer bij evenementen e.d. ook een paar plaatsen vooraan voor  rolstoelers.
Regel dat in de gemeentelijke goedkeuring voor het evenement.

Plaats bij recepties en dergelijke ook enkele normale tafels.

4
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Hoofdlijnen VN Verdrag over
‘de Inclusieve Samenleving’
GroenLinks werkt aan een voorstel voor
de Raad! 
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Publiekssamenvatting:
Even winkelen in de stad, naar een activiteit in het buurthuis of met vrienden ergens wat drinken. Voor
de meesten van ons een normale zaak. We hoeven er niet éérst over na te denken. Een gehandicapte
moet dat echter wèl:
”Is die straat wel begaanbaar? Zijn er hoge stoepen op de route? Trappen of drempels om binnen te komen?
Oeps… het is boven! Is er wel een lift? Kan ik in mijn rolstoel wel naar het toilet?”
Voor een invalide is het bovenstaande bepalend om wel- of niet mee te kunnen doen. Hun dagelijks
leven zit vol grote en kleine hindernissen die hen belemmeren om normaal te participeren in de maat-
schappij. Die hindernissen zijn vooral op de gebieden van recreatie, arbeid, wonen en onderwijs.
Hindernissen kunnen fysiek zijn, maar ook sociaal of een gebrek aan heldere informatie.

Goede toegankelijkheid is eigenlijk essentieel voor àlle inwoners. Want in een inclusieve samenleving
participeer je sámen, en dat is altijd beter.
GroenLinks wil de gemeentelijke ambities op het gebied van bewustwording en praktisch handelen sti-
muleren. We willen deadlines zetten voor het realiseren van deze ambities en daarbij de inclusieve stad
die we gezamenlijk nastreven.  

Verplichtingen in redelijkheid
Het in Nederland op 14 juli 2016 in werking getreden VN-verdrag voor de rechten van personen met een
handicap, onderstreept het belang van acties op dit gebied.  Het verdrag beoogt dat toegankelijkheid de
norm wordt in plaats van de uitzondering. Het vergroot de  mogelijkheden van mensen om een actieve
rol in de samenleving te spelen, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan, mensen hun talenten kun-
nen benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.  

Het VN Verdrag is gebaseerd op redelijkheid; geen enkele gehandicapte zal verwachten dat onze stran-
den geasfalteerd worden of dat er een lift in de Lange Jaap komt. Ontoegankelijkheid is echter vaak al
met kleine aanpassingen en wat creativiteit op te lossen. Adviezen van ervaringsdeskundigen zijn daar-
bij onontbeerlijk. De ratificatie van het VN-verdrag schept verplichtingen voor Nederland om te werken
aan algemene toegankelijkheid. Niet alleen voor de Overheid, maar sinds juli 2016 óók voor de Horeca,
Dienstverlening, etc. Ook in Den Helder valt op dit punt werk te verrichten. 

Lokale Inclusie Agenda
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het VN-verdrag een amendement aangenomen dat de
verwevenheid tussen het verdrag en de decentralisatiewetten extra benadrukt. In dit amendement staat
dat gemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, periodiek één integraal plan moeten maken voor de
lokale implementatie van het VN-verdrag. Dit wordt de Lokale Inclusie Agenda genoemd. Dat is een mid-
del om de bewustwording van deze verantwoordelijkheid te vergroten en daadwerkelijk tot een brede
gezamenlijke aanpak te komen. De eerste rapportage moet dit jaar al klaar zijn!
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ADRES:
Schouwburg:Willemsoord. Bieb: Keizersgracht

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:
De schouwburg en de bieb zijn door ons in 2015 en
2016 uitgebreid getest. Hier alleen de hoofdlijnen. 
Teleurstellend was hoe de bieb met onze kritiek om-
ging. Die werd weggeblazen met uitsluitend gejubel
over het goede.
Met de Schouwburg was wèl te praten. Zij zochten
alternatieve oplossingen voor de problemen.
Vergeleken met de vorige schouwburg is de toeganke-
lijkheid echter achteruitgegaan.
De bibliotheek is een oude school, die met res-
pect voor de historie prachtig is verbouwd.
Eind augustus werd de bieb verkozen tot ‘beste bieb
ter wereld.’ Minder respectvol is hun beleid voor ge-
handicapten. Geheel in tegenspraak met het Ver-
enigde Naties Verdrag.
• Je mag er met een scootmobiel niet in. Je moet ver-

plicht in een oncomfortabele goedkope rolstoel gaan
zitten, waarmee je niet eens zelf kunt rijden, maar
verplicht door een vrijwilliger geduwd moet worden.
Hoezo zelfstandigheid en gewoon meedoen?

• Verschillende gedeelten zijn met een rolstoel, rolla-
tor, of voor slecht ter been zijnde senioren, niet be-
reikbaar. Je moet een vrijwilliger roepen die het boek
voor je pakt. Je kunt niet zelf ‘snuffelen.’ Zie foto.

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN
voor beide, tenzij anders aangegeven

• Parkeren Schouwburg: X
• Parkeren Bieb: X
• Toegang / Entree: X
• Doorgangen/Deuren:      X
• Rolstoeltoilet? X
• Lift? Te klein voor Scoot      X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Schouwburg ‘de Kampanje’ en Bibliotheek ‘School 7’

6

‘Wilt u even een boek
voor mij pakken?’

Welk boek?

‘Dat kan ik niet zien.
Wilt u even alle titels
opnoemen?’ ;-)

De zaal is trapsgewijs
ingedeeld.
Daardoor is slechts
één rij toegankelijk.
Ze halen dan stoelen
weg.
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ADRES: Julianaplein

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:

De filmzaal en foyer zijn uitsluitend bereikbaar via
vele trappen. Erg jammer, want Zevenskoop heeft een
goed programma. Gehandicapte filmliefhebbers hoe-
ven hier kennelijk niet van te genieten.

Wij hebben al een tijd geleden hierover contact gehad
met het bestuur van Zevenskoop. Zij zijn van goede
wil en hebben al eens mogelijkheden voor aanpassing
onderzocht. Het ontbreekt echter aan middelen, maar
de brandweer heeft ook bedenkingen over haalbaar-
heid en veiligheid.
Volgens ons had de gemeente nooit toestem-
ming moeten geven voor deze ontoegankelijke
openbare locatie, maar een alternatief moeten
bieden. Dat geldt ook voor de toekomst!
De situatie is hier moeilijk. Een stoeltjeslift is geen op-
lossing als je volledig rolstoelgebonden bent.

TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X

Lift? X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Filmhuis Zevenskoop

7
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ADRES:

Willemsoord

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:
In de grote zaal zijn geen speciale rolstoelplaatsen, de
enige optie is dat je in het pad vóór het filmdoek gaat
zitten. Daar zit je heel oncomfortabel en krijg je een
zere nek van het omhoog kijken.
Nadeel is ook dat je begeleiders wèl in de zaal moeten
zitten, je kunt dus geen onderling contact hebben tij-
dens de film.
Onbegrijpelijk dat gemeente en Zeestad dit
goed hebben gevonden.

TESTDATUM:  Aug. 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Geen invalidenparkeerplaatsen!

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet?

Lift? X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Willemsoord - Bioscoop Kinepolis

8

Foto: DH Actueel

Samen met je gezin
een bioscoopje pikken...
maar geen onderling
contact mogelijk.
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ADRES:

Kerkgracht

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:

De kerk is te betreden via een goede, geleidelijk
verlopende  hellingbaan.
Wij bezochten eind juli de expositie die over het werk
van de bekende schilder Jopie Huisman gehouden
werd.
De kerkzaal was goed toegankelijk. In een apart zaal-
tje werd een documentaire over Huisman vertoond.
Dat zaaltje was echter onbereikbaar voor rolstoelers,
vanwege een groot hoogteverschil. Zie onderste foto. 
Wat een onnadenkende blunder!
Met een eenvoudig oprijplaatje was dit te voorkomen
geweest. Zeker van een kerk mag toch verwacht wor-
den dat men aan  ‘inclusie’ denkt?

TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X

Lift?
Gelijkvloers, niet van toepassing

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Petrus en Pauluskerk - Expositie schilder Jopie Huisman

9



EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:
Hoofdgracht 3, nabij Texelse boot.

SAMENVATTING:
Het Marinemuseum is goed toegankelijk, maar van-
zelfsprekend zijn de schepen die daar bezichtigd kun-
nen worden, niet toegankelijk. Gehandicapten krijgen
daarom korting op de entreeprijs. Ook voor rolstoelers
is het echter een geweldige ervaring om op een paar
meter afstand van een echte onderzeeboot te zijn.
Ook zijn er veel interactieve belevingsattracties.

TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Marinemuseum

10

Foto: Villa Nieuwland

Foto: Bob Kommer studio
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ADRES: Huisduinen, Admiraal Verhuellplein.
Hoewel het een (met liefde en vakmanschap!) gerestaureerd
fort uit circa 1824 betreft, is het verrassend goed toegankelijk!
Mooi Noordzee aquarium, militaire exposities, en een skelet
van een enorme potvis. Enige minpunt: Geen rolstoeltoilet.

TESTDATUM: Aug. 2018
CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X
Wel aangelegd, maar  is volgens medewerker afge-
sloten omdat ook wandelaars over dijk en strand
het gingen gebruiken en het oude riool daar te
zwaar door belast werd. Geen geld voor renovatie.

Lift? X
Wel te klein voor Scoot
of grote elektr. rolstoel

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Fort Kijkduin - Historisch fort, Aquarium, militaire exposities

11

Wandelend of rollend door het
Noordzee aquarium
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ADRES:
Willemsoord

SAMENVATTING
Het Reddingmuseum geeft een boeiend en compleet
beeld van het reddingwezen vroeger en nu.
Naast apparatuur en historische overzichten, zijn er
ook interactieve attracties waarbij u kunt ervaren hoe
windkacht 10 op zee voelt...
Het museum heeft het Internationaal Invaliden Toe-
gangsvignet gekregen en is dus prima toegankelijk.
Er zijn speciale parkeergelegenheden, een lift, invali-
dentoilet en geen drempels.
In het museum zijn rolstoelen en rollators beschikbaar
voor bezoekers. Hulphonden zijn welkom.
Het Reddingmuseum werd eerder gekozen tot een van
de leukste uitjes van Nederland.
Het behaalt de maximale score in onze test.

TESTDATUM: Augustus 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X

Lift? X
Wel wat  klein voor Scoot
of grote elektr. rolstoel

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Reddingmuseum Dorus Rijkers

12

Foto: iMusea

Zo voelt windkracht 10...



ADRES:
Havenplein, bij de Texelse boot

VERBETERPUNTEN:
Het terras heeft het mooiste, meest levendige uitzicht
van Den Helder! Het restaurant is alleen via de lift van
het hotel bereikbaar. Dat zou buiten even aangegeven
moeten worden. Daarna moet je door een lange gang
met zware deurdrangers. De directie betreurt dit maar
het is voorschrift van de brandweer. Helaas heeft het
hotel geen aangepaste kamers.
Het personeel is vriendelijk en behulpzaam.
TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X
Zware drangers

Rolstoeltoilet? X
Met goede wil aangelegd, maar helaas te klein. De
wastafel zit in de weg om een zijdelingse transfer te
maken (wat de meeste rolstoelers doen).

Lift? X
Wel te  klein voor scoot of grote elektr. rolstoel

13

TESTTOEGANKELIJKHEIDS

Hotel/Restaurant LandsEnd
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ADRES:
• Flow: Beatrixstraat
• Costa Smeralda: Koningstraat
• Wienerhof: Paralelweg

TESTDATUM: September 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid:
bij alle 3: X

Toegang / Entree:
• Flow X
• Costa Smeralda X
• Wienerhof X

Doorgangen/Deuren:
• Flow X
• Costa Smeralda X
gezellig, maar tafels erg dichtbij elkaar

• Wienerhof X

Rolstoeltoilet?
• Flow X
• Costa Smeralda X
• Wienerhof X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Stadscafé Flow, Pizzeria Costa Smeralda, Hotel Restaurant Wienerhof
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Foto: DH online

Stadscafé  Flow

Costa Smeralda

Wienerhof
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ADRES:
Marsdiepstraat, centraal gelegen tussen het stadshart
en de duinen.

OMSCHRIJVING:
Dit is het enige hotel in Den Helder dat op de begane
grond over 2 aangepaste kamers beschikt!

TESTDATUM:  Sept. 2018 

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet?
bij het restaurant X

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Hotel Bowling Den Helder

Restaurant Crazy Chicken   Breewaterstraat 5

15

Foto: Tripadvisor
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CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Groot en vlakbij. Met een ontheffing kun zelfs je tot vlakbij het
strand parkeren.

Rolstoeltoilet? (in reddingspost)  X
Het mindervalidentoilet is ruim en goed tot in details, dus ook
een alarmsysteem en een beugel om de deur achter je dicht te
trekken (dat zie je niet vaak!).

Strandpaviljoen Paal 6 X
Ruim, en gehele jaar geopend, maar helaas geen rolstoeltoilet.
Daarvoor moet je naar de reddingspost, maar die is niet altijd
open! Het was beter geweest om de invalidentoiletten in de
strandpaviljoens te situeren, die zijn altijd open.

VERBETERPUNT:
Het pad naar het toilet moet beter vrij gehouden van stuifzand.
Ook sluiten de betonnen platen aan het begin niet  aan.
Als rolstoeler loop (rol) je gegarandeerd vast.

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Strandopgang Julianadorp en Strandpaviljoen Paal 6
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Van circa mei tot oktober ligt er een  pad met
houten vlonders, waarop je tot dichtbij de branding komt.



EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:

Jan Verfailleweg, vlakbij Donkere Duinen

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:
Idem als bij ‘Paal 6’, zie pagina 16

TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende.
Met ontheffing tot vlakbij het strand.

Rolstoeltoilet? X
Idem als bij ‘Paal 6’, zie pagina 16

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Strandopgang Duinoord en Strandpaviljoen ‘de Citadel’
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Prachtige paden door de duinen
naar de stranden.

Verbeterpunt:
Beter vrijhouden van stuifzand,
al blijft dat moeilijk met de
constante Helderse bries!



TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Natuurgebied ‘De Donkere Duinen’

EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:

Jan Verfailleweg, tegenover Helderse Vallei

VERBETERPUNTEN
Leg een rolstoelroute aan! Dit gebeurt in steeds meer
Nederlandse natuurgebieden. Dat bevordert het toe-
risme en de participatie voor de eigen gehandicapte
bevolking.

GroenLinks werkt aan een plan om een
rolstoelpad aan te leggen door dit
prachtige gebied.
Steun ons, word lid!

groenlinksdenhelder@gmail.com

www.denhelder.groenlinks.nl
en
facebook.com/GroenLinksDenHelder/
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EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:

Jan Verfailleweg, tegenover Donkere Duinen.
Het prachtige natuurgebied de Helderse Vallei, met
bezoekerscentrum en kinderboerderij, heeft ruime,
verharde fietspaden. In het mooie bezoekercentrum is
een prima rolstoeltoilet.

TESTDATUM: Eind juli 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Groot en vlakbij

Toegang / Entree: X

Doorgangen/Deuren: X

Rolstoeltoilet? X

Lift? Gelijkvloers

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Natuurgebied de Helderse Vallei en bezoekerscentrum
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EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:
Jan Verfailleweg, tegenover Donkere Duinen

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:
Het restaurant heeft een mooie hellingbaan, die be-
kleed is met ‘anti-slip.’ De draai bovenaan maken
vraagt enige stuurmanskunst, maar is goed te doen.
Zowel binnen als op het terras is er voldoende ruimte.
Heel jammer dat er geen rolstoeltoilet is!
200 Meter verder, in het bezoekerscentrum  is dat er
wèl, maar dat is niet altijd open.

TESTDATUM: 5 aug. 2018

ADRES:
Bij de strandopgang Duinoord

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:
Duinoord is ontoegankelijk. Het hellingbaantje is zo
steil dat het zelfs met begeleiding gevaarlijk is, ook
omdat er bovenaan nauwelijks ruimte is om de draai
te maken.
TESTDATUM: 5 aug. 2018

CHECKLIST GOED SLECHT      GEEN

Parkeergelegenheid: X
Vlakbij en ruim voldoende
Toegang / Entree: X
Doorgangen/Deuren: X
Rolstoeltoilet? X
Lift? Gelijkvloers, niet van toepassing

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Het Pannenkoeken restaurant bij de Helderse Vallei 

Duinoord Steakhouse
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EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

ADRES:
Het grote park Quelderduyn strekt zich uit van station
Zuid in de Schooten tot Tuindorp, links- en rechts 
begrensd door het spoor en de Schootenweg.

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:

Quelderduyn is een mooi gebied waar verharde paden
doorheen kronkelen. Die paden hebben achterstallig
onderhoud, waardoor het op sommige stukjes een
soort ‘wasbord’ is waar je op en neer stuitert.
In het midden van het park is een groot open gedeelte
dat geschikt is voor festivals en dergelijke.
In Quelderduyn vindt u in aug./sept veel bramen. Vaak
is het plukken een sociaal gebeuren waar leuke con-
tacten uit ontstaan. De Inclusieve Samenleving!

TESTDATUM: 15 aug. 2018

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
Natuurgebied Quelderduyn
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Tijdens het bramen
zoeken leg je
gemakkelijk contact!

Er is achterstallig
onderhoud aan de
paden.
Hier en daar is het
een wasbord!

Bramen zoeken in
Quelderduyn



EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN

GECONSTATEERDE PROBLEMEN:

Er is veel achterstallig onderhoud aan de openbare
ruimte in Den Helder. Die is ontstaan doordat ge-
meente de laatste jaren alles gericht heeft op het
stadshart. Dat is ten koste gegaan van de wijken.

TESTDATUM: Augustus 2018

Op Willemsoord is meestal voldoende parkeerruimte.
Deze brug gaat van Willemsoord naar het begin van de
Weststraat, en dan ben je meteen in het stadshart,
vlakbij de winkels. 
Slimme route dus, maar gemeente heeft het onmoge-
lijk gemaakt voor rolstoelers, daar is de doorgang te
smal voor. Rolstoelers moeten nu een paar honderd
meter omrijden.
Waarschijnlijk is dit paaltje bedoeld om snelheid van
ondeugende (brom)fietsers af te remmen, maar dat
had ook anders gekund.

TESTDATUM: Zomer 2016 hebben we dit voor het
eerst aangekaart. Daarna nog eens en nog eens.
Gemeente reageert niet....

TESTTOEGANKELIJKHEIDS
VOORBEELDEN VAN SLECHTE STRATEN EN OBSTAKELS
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Foto: Ned. Inst. Toegankelijkheid



Namen en adressen bij de  redactie bekend.
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De meeste invalidenparkeerplaatsen in

Den Helder voldoen niet eens aan de

wettelijke normen.

Ze moeten breder en iets langer zijn dan

een normale parkeerplaats.

Breder omdat veel rolstoelers hun rol-

stoel achter zich hebben staan en die er

via het portier uit schuiven.

Langer, vanwege oprijplaten of lift aan

de achterkant bij busjes e.d. Triest hoor.

mevr. A.B., Julianadorp

In de bioscoop kun je als
rolstoeler in de grote
zaal alleen in het pad
vlak voor het scherm zit-
ten. Nekkramp!
Je vriendin moet ergens
anders zitten. Gezellig :-(
Er zijn ook niet eens in-
validenparkeerplaatsen.
Wat een geknoei.
Ingrid S.

Bij de parkeerplaatsen bij
de Spoorstraat zit een veel
te hoge stoep om vanuit de
auto met je rolstoel verder
te gaan.

M.L. R.

Na jaren onwil en teleurstel-
lingen, ben ik mijn vertrou-
wen in de gemeente geheel
kwijt. Ze willen gewoon niet
goed hier. Ze zouden zelf
eens gehandicapt moeten
zijn.

(Anoniem, uit angst voor
ambtelijke ‘wraak’)

Ik kom eens in de 2 year in Den

Helder for a family visit. Ik vind

jullie  unfriendly tegenover 

disabled people.

Bij ons is het veel beter geregeld.

Toegankelijkheid is hier ver-

plicht. ‘See you in court’ zeggen

wij als ze dat niet doen.

mr K. de W, Phoenix Arizona USA.

Ik ben een keer een midweek in
Den Helder op vakantie geweest.
Ik schrok van de pre-historische
strandrolstoel. Je moet door een
sterke bodybuilder geduwd worden.
Ik ben daarna ook naar Texel en
Terschelling geweest. Daar kun je
ZELF met een elektrische rol-
stoel over het strand rijden.
Die kun je voor een zacht prijsje
huren. Mij zien ze in Den Helder
niet meer.

mevr H. de B, Flevoland

REACTIES VAN

Op de Polderweg

springen de stop-

lichten bij de over-

steekplaatsen te snel

op rood, o.a. bij de

tandarts.

R.L.

Door de slechte
staat van de Hel-
derse trottoirs, heb
ik al een paar keer
reparaties aan mijn
rolstoel  nodig  

gehad!
mevr. C.B.

Inwoners & toeristen



EEN ACTIE VAN

G R O E N
L I N K S
D E N  H E L D E R
SAMEN MET HELDERSE

GEHANDICAPTEN
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OP WEG NAAR DE INCLUSIEVE SAMENLEVING IN DEN HELDER!

De Inclusieve Samenleving verbindt...

Door de duinen
van Den Helder
en Julianadorp
zijn prachtige

fietspaden.
Ook uitstekend

geschikt voor
scootmobielers
of handbikers.
Waarom benut
Den Helder dit

unieke
pluspunt niet
intensiever in

haar promotie?

Contact:
groenlinksdenhelder@gmail.com

en
facebook.com/GroenLinksDenHelder/


