
  

 

 

Schriftelijke vragen artikel 43 Reglement van orde 

Onderwerp : Schriftelijke vragen, artikel 43 RvO ,  Hellingbanen Petten 

Aan : het College van B&W 

Datum : 16 mei 2018 

___________________________________________________________________________ 

Einde schriftelijke reactietermijn: 16 juni 2018 

___________________________________________________________________________ 

Aan het college van B&W, 

Op 17 april 2018 heeft mevrouw C. Bigot ingesproken over het onderwerp Hellingbanen Petten. 
Dit verslag is als bijlage nogmaals meegestuurd. 
Vanaf oktober 2015 is zij bezig met plannen om het strand van Petten ook toegankelijk te maken voor mensen 
met een fysieke beperking door middel van de aanleg van hellingbanen (land en zeezijde), waar ook andere 
strandbezoekers zoals mensen met kinderwagens, buggy’s, bolderkar enz. gebruik van kunnen maken.   
Tevens zijn er enkele minder validen parkeerplaatsen op grote afstand van het strand. 
Mevrouw Bigot heeft veelvuldig contact met de ambtenaren van de Provinciale Staten. Volgens de ambtenaren 
is er subsidie beschikbaar indien een goed en uitvoerbaar plan wordt neergelegd. 
Mevrouw Bigot heeft subsidie aangevraagd bij het VSB fonds, zij verstrekken subsidie voor sociale en culturele 
projecten. 
We zien nu al dat het aantal strandbezoekers toeneemt, er wordt reeds druk gebruik gemaakt van de huidige 
trap. Deze is te steil en te druk, dus zal naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst vervangen(verbreed) 
moeten worden om veilig gebruik te kunnen blijven maken van deze toegang. 
Indien de subsidie in juni 2018 wordt toegekend wil mevrouw Bigot dit geld besteden voor een onafhankelijk 
onderzoek door ing. Bureau PBT consult, zij zijn gespecialiseerd in de aanleg van hellingbanen en andere 
aanpassingen in de leefomgeving van gehandicapten. Dit om de fouten, te steil en geen rustplateaus, die in het 
verleden gemaakt zijn door de gemeente bij de aanleg van de huidige hellingbanen voor te zijn. Het advies van 
de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte 
adviseert om Bureau PBT Consult in te schakelen. 
Nederland heeft het “VN-verdrag Lokaal” ondertekend. Na ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking hebben gemeenten er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij 
moeten ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen. Voor de zekerheid is hierover ook een bijlage 
meegestuurd. 
 
Vraag. 

1. Bent U het er mee eens dat beide hellingbanen noodzakelijk zijn om minder validen toegang te 
verlenen tot het strand? 

2. Bent U het er mee eens wanneer alle drie de projecten (hellingbaan zee en landzijde en de invaliden 
parkeerplaatsen tegelijk worden aanbesteed, dit goedkoper is en het verkrijgen van subsidie van de 
Provincie hiermee groter wordt? 

3. Wat is de rede dat bureau PBT Consult niet wordt ingeschakeld? 



  

4. Waarom is er nog geen subsidie aangevraagd voor dit project? 

5. Wanneer gaat de gemeente in overleg met de gedeputeerde C. Loggen over dit onderwerp? 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingo Kroon, raadslid VVD Schagen 
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