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De raad van Schagen in vergadering bijeen op 20-12-2022,

Constaterende dat:
* De strandopgang bij Petten (locatie Strandweg) niet voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld 

voor gebruik door mensen met een beperking;
« Het eerste deel van de strandopgang, van De Strandweg tot aan de trap, steiler is dan Ą0Zo en dat deze 

niet voorzien is van rustplateau’s;
* Dat er plannen zijn om de openbare ruimte in Petten aan te passen;
* Meermaals bevestigd is dat ook na de uitvoering van deze plannen nog steeds geen strandopgang 

voor mensen met een beperking gerealiseerd is die voldoet aan de wettelijke norm;
* De bevolking in Petten vergrijst: op dit moment is 52X 45 jaar en ouder, waarvan 2207o ouder is dan 65 

jaar (bron: allecijfers.nl);
* Uit vragen van de WD Schagen, d.d. 1-5-2019, beantwoord op 21-05-2019, blijkt dat uit het 

oorspronkelijke budget dat bedoeld is voor een invaliden-opgang bij Petten een bedrag van G 35.000,- 
overbleef.

Overwegende dat:
* De gemeente mooie verbeteringen heeft aangebracht aan de zeezijde van de strandopgang, maar dat 

deze verbeteringen van geen betekenis zijn voor mensen die dat punt niet kunnen bereiken;
* De zee in Petten nu alleen bereikbaar is voor mensen met een motorvoertuig en dat dit een luxe is 

waar minder validen niet altijd over beschikken;
* Het strandpaviljoen zich juist bij deze strandopgang bevindt en dat dit dus de enige locatie in Petten is 

waar minder valide mensen gebruik kunnen maken van een paviljoen;
* De dorpsraad Petten, het Gehandicaptenplatform en diverse inwoners eerder te kennen gaven zich in 

het onderstaande voorstel te kunnen vinden.
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Verzoekt het college:
* Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bij de strandopgang in Petten, locatie De Strandweg, 

een wandelpad aan te leggen dat voldoet aan de wettelijke norm voor gebruik door minder validen en 
de raad over de uitkomst van dat onderzoek te informeren. Daarbij reiken we de suggestie aan om te 
onderzoeken of een verlengd wandelpad (bijvoorbeeld conform de foto in de bijlage) kan leiden tot een 
flauwere helling/oplossing;

* In het onderzoek een kostenraming mee te nemen, voor zover de gemeente voor de kosten 
verantwoordelijk is, en de raad van advies te voorzien van budgettaire dekkingsopties.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de WD Schagen,

Angelique van Wijk-Ligthart,
Fractievoorzitter.

Vormindicatie voor een verlengd wandelpad:

ï.
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