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Motie Strandopgang Petten

Agendapunt : 26

Onderwerp : Strandopgang Petten

Aan de raad,

De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 24 september,

Constaterende dat:
» Het eerste deel van de strandopgang bij Petten (het betreft het gedeelte aan de landzijde, 

van De Strandweg tot aan de trap) steiler is dan 496 en niet voorzien is van rustplateau's;
« Deze strandopgang daardoor niet voldoet aan de eisen die worden gesteld voor gebruik 

door mensen met een beperking;
» De bevolking in Petten vergrijst: op dit moment is 5296 45 jaar en ouder, waarvan 2296 

ouder is dan 65 jaar (bron: allecijfers.nl).
« Uit uw antwoord op onze schriftelijke vragen blijkt dat er nog circa ± C 35.000,- 

beschikbaar is van het oorspronkelijke budget dat bedoeld is voor de invaliden
strandopgang bij Petten.

Overwegende dat:
« Minder valide personen het strand op dit moment alleen kunnen bereiken als zij daar 

worden gebracht met een motorvoertuig en dat dit een luxe is die slechts een deel van de 
minder valide personen heeft;

» Minder valide personen het eerste deel van de strandopgang niet kunnen overbruggen en 
dat daardoor de mooie aanpassingen die de gemeente recent aan de overige delen van 
deze strandopgang uitvoerde, voor hen niet te voet bereikbaar zijn;

« Het de enige locatie in Petten is waar minder valide mensen het strandpaviljoen zouden 
kunnen bereiken;

» De dorpsraad Petten, het Gehandicaptenplatform, mevrouw Bigot-Kleimeer en diverse 
inwoners zich in het onderstaande voorstel kunnen vinden.

Verzoekt het college:
« Te onderzoeken of het mogelijk is om een (verlengd) wandelpad aan te leggen (een 'lus'), 

welke voldoet aan de wettelijke norm (de rode lijn op de foto's in de bijlage geeft een 
vormindicatie weer);



« Dit wandelpad direct aan te leggen, mits de uitvoering daarvan binnen het resterende 
budget van maximaal C 35.000,- voltooid kan worden;

« De keus voor aanleg van dit wandelpad aan de raad voor te leggen indien de aanlegkosten 
het bedrag van C 35.000,- overschrijden.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD-frãctie Schagen

Motivatie
Bestaande situatie tijdens de recente aanleg van het huidige wandelpad (zowel de 
rijbaan als het wandelpad voldoen niet aan de eisen die worden gesteld voor gebruik 
door mensen met een beperking):
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Vormindicatie voor een verlengd wandelpad
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