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De leden van de gemeenteraad

Weert, 4 juni 2019

Onderwerp : Zichtbaarheid openbare toiletten (motie 17012)

Geachte raadsleden,

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2018 heeft u een motie aangenomen
waarin het college wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken, voor het creëren en
realiseren van een goed netwerk van voor iedereen toegankelijke toiletvoorzieningen. Bij
deze motie is onder meer geconstateerd dat (a) er een tekort is aan zichtbare
opengestelde toiletten in Weert, waardoor patiënten met een buikziekte of
incontinentieproblemen en ouderen te laat of niet weten waar ze naar een toilet kunnen,
(b) Weert geen toilettenbeleid heeft waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van
een opengesteld toilet, (c) met het oog op de toekomst dit een belemmering kan zijn voor
bezoekers en toeristen van onze gemeente, (d) de landelijke maag-, lever-, darmstichting
en de Continentie Stichting Nederland de politiek oproept om toiletten zichtbaar te maken
in haar eigen gemeente via de HogeNood-app.

Vraag 1. De mogelijkheden te onderzoeken:

Om in de binnenstad elke 5OO meter een opengesteld toilet te realiseren,
zodat binnen vijf minuten een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog
is en daarbij het paniek-gevoel voorkomen kan worden bij patiënten van
buikziekten en incontinentieproblemen;

Antwoord
Momenteel zijn in de binnenstad de volgende openbare toiletten en openbaar
toega nkelij ke to iletten aa nwezig :

- Bassin bij de passantenhavenx
- Hegstraat bij de fietsenstalling
- Stadhuis
- NS-stationx
- Bibliotheek
- Oelemarkt ('pissoirs' tijdens uitgaansdagen, enkel heren)
- Kasteelplein ('pissoirs' tijdens uitgaansdagen, enkel heren)
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Voor alle toiletten geldt dat de toegankelijkheid gebonden kan zijn aan de openingstijden
van het gebouw. Op basis van de beschikbare toiletten, wordt voldaan aan de norm van
500m.

b. Of in eerste instantie alle toiletten van het maatschappelijk vastgoed van de
gemeente Weert ter beschikking kunnen worden gesteld;

Antwoord
In antwoord a) zijn de beschikbare toiletten binnen het maatschappelijk vastgoed van de
gemeente Weert reeds meegenomen.

c. En van daaruit dit beleid aan te vullen met bereidwillige ondernemers om te
kunnen streven naar de 5OOm;

Antwoord
De ervaring van de (horeca)ondernemers (Horeca Nederland; afdeling Weert en BIZ-O) is

dat bezoekers en winkelend publiek, doorgaans vragen of ze gebruik mogen maken van de
sanitaire voorzieningen.

d. Om alle opengestetde toiletten zichtbaar te maken met st¡ckers op de deuren
en in de landelijke HogeNood-app (in de vorm van een plattegrond voor de
eigen gemeente). Hierdoor zullen mensen met buikziekte en
incontincnticproblcmcn gcstimuleerd om eerder naar de stad te gaan omdat
ze weten waar ze naar het toilet kunnen;

Antwoord.
De horecondernemers zien weinig toegevoegde waarde om een horecazaak als openbaar
toilet aan te wijzen. Naast de bovengenoemde toiletten zijn in de'HogeNood-app'ook de
toiletten van de Hema en Mc Donalds opgenomen.

Vraag 2. De financiële gevolgen en risico's van bovenstaande in kaart te
brengen en hiervoor een voorstel met dekkingsvoorstel aan de
raad voor te leggen in januari 2019.

Antwoord
Vooralsnog zijn geen extra inspanningen noodzakelijk en heeft dit geen financiële
gevolgen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
gemeentesecretaris rge
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