
 

Inspreken 17 april 2018  

Graag willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij 

agendapunt 11. “Toegang strandslagen”. 

 

In de gemeente Schagen wonen zo’n 46.000 mensen die, net als iedereen, 

proberen een beetje gelukkig te zijn. En dat lukt vrij aardig. Maar welke 

plek maakt hen hier zo gelukkig? Dit is de aanhef van een uitnodiging voor 

een evenement welke vandaag 17 april 2018 werd en wordt gehouden in 

Alpha in Schagen over “Geluksplekken”.  Eind vorig jaar lazen we in 

paginagrote advertenties:  

Schagen voor 2018 “Kapotte fietspaden, onneembare 

stoepranden…Kunnen jullie het openbaar gebied niet toegankelijker 

maken?” ”Overal in de gemeente lossen we knelpunten op voor 

gehandicapten” “Blijf met ons meedenken; zo werken we samen aan 

geluk!”  

Wij, Mart en Connie Bigot, willen graag met u meedenken en zijn al sinds 

2015 bezig om met name Petten op de kaart te zetten qua toegankelijkheid 

voor iedereen, in het bijzonder naar het strand van Petten. 

 

Bij de aanleg van de Hondsbossche duinen in het kader van het project “Zwakke 

Schakels/Kust op Kracht” is men een paar dingen vergeten: 

-een voetpad  

-bankjes die op zee uitkijken 

-toegankelijkheid van het strand van Petten voor mensen met een fysieke 

beperking  

 

Het voetpad van Petten naar Camperduin is aangelegd dankzij door ons 

aangevraagde subsidie bij de Provincie Noord-Holland waar wij als 

privépersonen bijna € 250.000,00, zijnde 50% van de aanneemsom, hebben 

mogen ontvangen in 2015.  De gemeentes Schagen/Bergen, 

Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en de aannemerscombinatie van 

Oord/Boskalis hebben de resterende 50% betaald. In 2016 zijn 16 bankjes 

geplaatst die allen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en uitkijken op het 

strand en de zee. Financiering van de bankjes door particulieren en bedrijven. 

 

Vanaf oktober 2015 zijn wij 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, waar ook andere strandbezoekers zoals 

mensen met kinderwagens, buggy’s, bolderkar enz. gebruik van kunnen maken. 

Het is toch te gek voor woorden anno 2018 dat als je geboren en getogen 

bent in Petten je vanaf 2015 na de aanleg van de Hondsbossche duinen niet 

meer naar het strand kunt als je afhankelijk bent van het gebruik van een 



rollator of duwrolstoel. Zelfs met de auto mag je niet naar het 

strandpaviljoen dat past niet in het strandbeleid o.a. i.v.m. de blauwe vlag 
volgens de gemeente. 

De gemeente is voornemens invalidenparkeerplaatsen aan te leggen bovenop de 

duinen op de overgang tussen de oude Pettemer zeewering en de nieuwe 

Hondsbossche duinen. Op dit moment is men bezig om daar een slagboom te 

plaatsen bij “Zand tegen Zee” strandslag 17B centrum maar waar moeten de 

mensen met ontheffing parkeren?? De invalidenparkeerplaatsen zijn er nog niet. 

Dit wordt chaos, de ontheffing houders rijden door de slagboom en dan passeren 

ze het voet en fietspad op naar de strandtent?? Er zijn 5 invalidenparkeerplaatsen 

bij strandslag 17 maar dan moet je een kilometer lopen naar het strandpaviljoen 

met een rollator. 

De huidige opgang aan de landzijde naar strand achter expositieruimte “Zand 

tegen Zee” heeft geen rustplateaus en heeft op sommige plaatsen een 

hellingspercentage van 10% terwijl dit maximaal 4% mag zijn. (nog voordat het 

asfalt aangebracht werd in 2015 hebben wij de gemeente erop gewezen dat deze 

helling ongeschikt is voor mensen met een fysieke beperking).  De betonplaten 

helling aan de zeezijde heeft ook geen rustplateaus en is ook veel te steil.  

Mede door metingen verricht door het Gehandicaptenplatform is de gemeente er 

inmiddels achter dat beide hellingen niet voldoen aan de eisen. We hebben al 

diverse gesprekken over dit onderwerp gevoerd met wethouder Jelle 

Beemsterboer, Gerard Glas ambtenaar verantwoordelijk voor het strand en in 

januari 2018 was ook de projectleider structuurvisie Petten bij een gesprek met 

de wethouder aanwezig. Wethouder Beemsterboer stelde voor om met de aanleg 

van de hellingbaan aan de landzijde te beginnen omdat de gemeente nu inziet 

dat deze nergens de maximale 4% is en geen rustplateaus heeft. Voor de 

hellingbaan aan de zeezijde hebben wij gekozen voor een open constructie zodat 

het zand er doorheen kan waaien en er niet zoals bij de huidige hellingbaan heel 

veel kosten gemaakt moeten worden om de fa. Sneekes het zand te laten 

opruimen, bij stormweer dagelijks om het strandpaviljoen voor de eigenaren en 

bevoorrading bereikbaar te houden. Het voorstel van de Dorpsraad Petten om 

een paar knipjes in de bestaande hellingbaan te maken stuit op dezelfde hoge 

onderhoudskosten en verkort de route van 800 meter niet. De gemeente voorziet 

problemen met o.a. HHNK en Rijkswaterstaat. Volgens de Provincie is het 

geen bouwwerk en kun je de hellingbaan aan de zeezijde zo aanleggen 

waardoor je de route ruim 600 meter korter maakt. Wij zien dat het steeds 

drukker wordt naar het strand en als je niets doet er een tweede trap bij 

moet komen naar het strandpaviljoen. 

Onze hellingbaan komt bij strand uit op 3,5 mtr. boven NAP, de laatste 

storm was de waterhoogte 1,10 mtr boven NAP, bron RWS. 

 

Juni 2016 hebben we gesproken met de gedeputeerde C. Loggen bij de 

plechtigheid rond het vernieuwde Plein 1945 in Petten. Volgens de heer Loggen 



heeft Nederland het “VN-verdrag Lokaal” ondertekend. Daarin staat “De 

ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking 

schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties moeten werken aan een toegankelijker en 

inclusievere samenleving”. Toenmalig Staatssecretaris van Rijn noemde het VN 

verdrag “niet vrijblijvend”.  

De heer Loggen gaf aan dat de Provincie geld beschikbaar heeft om een en 

ander te realiseren volgens bouwbesluit hellingbanen voor gehandicapten, een 

ambtenaar van de heer Loggen heeft daarna overleg gehad met een ambtenaar 

van de gemeente Schagen deze gaf aan dat alles volgens de eisen van “de kleine 

invalidenbond” was uitgevoerd (deze bond bestaat niet). 

  

Na veel speurwerk kwamen wij bij “Ieder-In” (Netwerk voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte) die gaf ons het adres van ingenieursbureau PBT 

Consult die gespecialiseerd is in hellingbanen en andere aanpassingen in de 

leefomgeving van gehandicapten, al snel werd duidelijk dat wij volkomen gelijk 

hadden en de strandopgangen aan niet één eis voldoen. 

 

Mei 2017 een gesprek gehad met de Commissaris van de Koning de heer 

Remkes en een medewerker van de provincie Noord-Holland tijdens de 

uitreiking van de Prins Bernhard cultuurfonds prijs 2017, welke plechtigheid in 

Petten plaats vond. 

Met de ambtenaar van de provincie, de heer H. Eikelenboom, de locaties 

bekeken en besproken, het advies was: “maak een projectplan en dien dat in”, 

dit projectplan hebben we in augustus 2017 gemaakt.  Door onze goede 

contacten met de aannemerscombinatie van Oord/Boskalis hebben we een 3d 

tekenaar bereid gevonden om ons tegen geringe vergoeding te helpen, en is alles 

op schaal ingetekend op de tekeningen van van Oord/Boskalis, zijn er opnames 

met een drone gemaakt en zijn de hoogte metingen per satelliet bepaald. 

Het projectplan is ook met wethouder  Beemsterboer besproken en naar de 

ambtenaar van de provincie gezonden. 

Deze heeft het projectplan inmiddels intern besproken en gekeken of er bij de 

provincie financiële middelen beschikbaar zijn voor ons plan om dit geheel of 

gedeeltelijk te financieren, dit was positief. 

Wij hebben de gedeputeerden Mw. J. Geldhof, de heren C. Loggen en A. 

Tekin op de hoogte gebracht van onze plannen, begin januari hebben we 

van deze 3 gedeputeerden een mail ontvangen waarin zij aangeven onze 

plannen te ondersteunen. 

November 2017 hebben we alle politieke partijen ons projectplan toegezonden, 

twee weken geleden hebben we dit nogmaals gedaan als input voor de 

coalitiebesprekingen. Van het CDA, de Seniorenpartij, PvdA, Jess, SP  hebben 

we positieve reacties ontvangen. 

 



Kosten:Uitgaande van de laagste offerte incl. een post onvoorzien zijn de 

totale kosten € 350.000,00 excl. BTW, prijspeil augustus 2017 

 

16 november 2017, begin januari en 6 april j.l. wederom contact gehad met 

de heer Eikelenboom van de provincie Noord-Holland, hij gaf aan dat er 

geld gereserveerd is om ons project “Aanleg hellingbanen” (gedeeltelijk??) 

te financieren, nu is de gemeente Schagen aan zet om een subsidieverzoek in 

te dienen. Ook stelt de Provincie voor om er 1 project van te maken, aanleg 

hellingbaan land- en zeezijde en aanleg invalidenparkeerplaatsen. 

Het kost veel meer om drie keer aan te besteden, subsidie aan te vragen 

etc.!! 

 

Omdat wij al sinds 2015 bezig zijn om een en ander te realiseren en zeer 

goede contacten hebben bij de Provincie maken wij ons ernstig zorgen over 

de  

snelheid waarmee de gemeente Schagen een en ander oppakt. Wij begrijpen 

dat de gemeenteraadverkiezingen vertragend heeft gewerkt voor de 

wethouder maar de projectleider van Structuurvisie Petten zou contact 

opnemen met de provincie en Hoogheemraadschap, wij hebben sinds begin 

januari niets meer van de projectleider vernomen, de provincie ook niet! en 

weten op dit moment niet wat de stand van zaken is. Recent hebben we Mw. 

van Kampen en wethouder Beemsterboer voorgesteld om zelf de regie in 

handen te nemen omdat het veel te lang duurt en wij niet geïnformeerd 

worden door de gemeente Schagen.  

 

8 april heeft wethouder Beemsterboer aangegeven een afspraak te laten 

maken met Martijn Vos van de Provincie Noord-Holland. 

 

Wij adviseren de gemeente om advies in te winnen bij ing. bureau PBT Consult 

dit ing. bureau is gespecialiseerd en hanteert alle wet- en regelgeving op het 

gebied van invalidenopgangen. 

Inschatting van de kosten: € 3.000,00 exclusief BTW. Voordat er weer fouten 

worden gemaakt, we hebben al genoeg lesgeld betaald denken wij. 

 

Sponsoring aangevraagd bij: 

Projectbureau LEADER, dit verzoek is helaas afgewezen omdat ons verzoek 

niet voldoet aan de doelstellingen van LEADER. 

“De Kop Werkt”, tot op heden geen reactie mogen ontvangen. 

 

Wij willen haast maken met dit project omdat Mart niet lang meer te leven 

heeft en zijn wens is dat hij het nog mag meemaken dat de hellingbanen 

aangelegd zijn, zo werken we samen aan geluk. 
 



(Alle tot dusver gemaakte kosten zijn door ons betaald omdat wij het belangrijk 

vinden dat het prachtige strand van Petten toegankelijk is voor iedereen) 

 

Mart en Connie Bigot 

Petten 

 

 


