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       30 juni t/m 2 juli 2022 
       Informatie over mindervalide tickets 

 

 
Concert at SEA 2022 breidt dit jaar haar diensten voor mindervalide tickethouders uit. Naast een 
toegankelijk terrein en een verhoogd platform, werkt de organisatie dit jaar samen met HandicapNL. 
Hierdoor worden de diensten en faciliteiten verder uitgebreid om mensen met een blijvende fysieke 
en/of verstandelijke handicap een onvergetelijke ervaring te laten beleven.  
 
Hoe geef ik mijn zorgbehoeften door? 
Alle mindervalide tickethouders hebben een mail ontvangen met een aanmeldformulier. Het is 
belangrijk dat iedereen dit formulier invult, ook als je denkt geen gebruik te zullen maken van de 
aangeboden faciliteiten en services. Op deze manier kunnen we onze faciliteiten afstemmen op jouw 
wensen en kun je optimaal genieten van het festival. Invullen kan t/m 12 juni 2022. 
 
Voor wie zijn de extra faciliteiten bedoeld? 
De extra faciliteiten zijn uitsluitend voor festivalbezoekers die in het bezit zijn van een mindervalide 
kaart voor Concert at SEA 2022. De faciliteiten en diensten zijn niet beschikbaar voor mensen die 
slecht ter been zijn (bijvoorbeeld door een botbreuk, herstel van operatie of om een andere reden).  
 
Hoe toegankelijk is Concert at SEA? 
Het overgrote deel van het terrein van Concert at SEA is voor iedereen toegankelijk. Er wordt ook een 

boardwalk aangelegd langs het strand, zodat je met je rolstoel ook daar een kijkje kunt nemen. Mocht 

je zelf een strandrolstoel meenemen, dan kan je natuurlijk ook het strand op! 

 
Wat houdt het extra aanbod in? 
Zowel bij het Zeeland podium als bij het Umoja podium zijn er verhoogde platforms. Ook de 
Spiegeltent is toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Vlak na de Zuid-ingang bevindt zich de 
boulevard. Daar is een plek ingericht waar je terecht kunt als je behoefte hebt aan wat rust, schaduw 
of aan medische zorg. Al deze faciliteiten zijn uitsluitend voor festivalbezoekers met een mindervalide 
ticket plus maximaal één begeleider. 
 
Bij wie kan ik terecht als ik hulp nodig heb? 
Gedurende het gehele evenement zijn er vrijwilligers aanwezig van HandicapNL. Zij staan voor je klaar 

om je vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden waar en wanneer jij dat nodig hebt. 

Daarnaast hebben we een professioneel zorgteam klaarstaan waar je terecht kunt voor 

verpleegkundige zorg. In het aanmeldformulier kun je aangeven welke zorg je nodig denkt te hebben.  

 
Hoe kom ik bij Concert at SEA? 
Voor mensen met een mindervalide ticket zijn er parkeerplaatsen bij de ingang. Het is ook mogelijk 

om met het openbaar vervoer te komen. Vanaf Transferium Renesse rijdt er een pendelservice 

speciaal voor mensen in een rolstoel. Let op: voor zowel de parkeerplaats als de rolstoeltoegankelijke 

pendelservice moet je van tevoren een plekje reserveren via het aanmeldformulier. 

 
Heb je verder nog vragen? Stuur dan een mailtje naar festivals@handicap.nl. Wij streven ernaar je e-
mail binnen enkele dagen te beantwoorden.   
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