
 

 

 

Art. 40 vragen  
 
Onderwerp: Op weg naar een zichtbaar toiletbeleid  
  
 
Weert, 25 november 2019, 
 
 
T.a.v. College van B&W 

 
Geachte College, 
 
Een jaar geleden hebben wij samen met u de toegankelijke toiletten in het centrum van de 
binnenstad zichtbaar gemaakt in de HogeNood-app. We hebben daardoor nu een overzicht 
van het soort toiletten in onze binnenstad, elke 500 meter. Dat is een goede eerste stap! Nu 
is Weert aan het vergrijzen en heeft niet iedereen de handigheid met een digitale app. Ook 
bleek uit uw onderzoek dat ondernemers in de binnenstad niet de voorkeur uitspreken om 
een sticker te plaatsen op het kozijn van hun winkel. Ook deze offline-zichtbaarheid, voor zij 
die niet bekend zijn met de app, vindt Weert Lokaal een belangrijke stap en als gemeente 
kunnen wij daarin het goede  voorbeeld geven. Na het bezoeken van het landelijke 
toiletsymposium heb ik namens Weert Lokaal de volgende vragen: 
 

- Bent u bereid om maatschappelijk vastgoed dat in ons beheer, ook buiten het 
centrum, open te stellen voor toiletgebruik? Hiermee bedoel ik het maatschappelijk 
vastgoed waar medewerkers of vrijwilligers van onze gemeente aanwezig zijn tijdens 
werkdagen. En bij dit vastgoed het goede voorbeeld te geven door een sticker te 
plakken bij de voordeur? Denk hierbij aan enkele sporthallen, het gemeentehuis 
(werf) en buurthuizen. Er zijn landelijk erkende stickers die hiervoor gebruikt kunnen 
worden, en kunnen gratis opgevraagd worden.  

 
Momenteel zijn de plannen van het stadspark in ontwikkeling. Daarbij is de wens al 
uitgesproken om een moderne zelfreinigend, voor iedereen toegankelijk, openbaar toilet te 
realiseren. Het is ook heel goed om waar te nemen dat dit met het plan onderzocht wordt. 
Met het landelijke toiletsymposium zijn er meerdere financieringsmogelijkheden besproken 
hoe een zelfreinigend toilet ook beheerd kan worden. Zo kan een toilet geleased worden 
(inclusief onderhoudskosten/schoonmaakkosten) of schijnen zorgverzekeraars 
geïnteresseerd te zijn in het co-financieren van het project. Want, bijvoorbeeld, hartpatiënten 
die niet durven te drinken of eten omdat er geen toilet in de buurt is krijgen hartfalen. Dat is 
duurder om te behandelen dan preventief inzetten op een inclusieve samenleving.  
 

- Houdt u met de ontwikkelingen van het stadspark ook alternatieve 
financieringsmogelijkheden in de gaten voor het onderhouden van een openbaar 
toilet? Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met regionale zorgverzekeraars of het 
leasen van een openbaar toilet? Waardoor dus de uiteindelijke kosten gedrukt 
kunnen worden in de exploitatie.  

- Indien er voor een openbaar toilet gekozen wordt in het stadspark. Is het dan 
mogelijk om een culturele instelling de buitenkant van het toilet te vormgeven, 
passend bij de omgeving? (ook bij leasen is dit mogelijk).  



 

 

 
Met onze algemene ledenvergadering en ook op het landelijke symposium sprak ik mensen 
met hele specifieke problemen. En omdat dit onderwerp lange tijd taboe is geweest, sprak 
men zich hier in het verleden niet over uit. Nu wel en schrik ik me van de problemen die 
mensen ook in onze stad ervaren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 4 buikpatiënten 
uit angst om geen toilet te vinden thuis blijft. Dit resulteert onder andere in eenzaamheid. Dat 
mag natuurlijk niet in een inclusieve samenleving en Weert Lokaal vindt, zeker met het oog 
op de vergrijzing, dat dit ook actief aangepakt moet worden, ook voor de langetermijn.  
 

- Zijn er in Weert lokale netwerkgroepen met ervaringsdeskundige die zich hard maken 
voor een toegankelijke binnenstad? Op welke manier worden zij momenteel 
betrokken bij binnenstedelijke projecten? 

 
 
 
 
Bedankt voor uw tijd, 
 
 
De fractie Weert Lokaal,        
 
 
Martijn Smolenaers  
 
 
 

 


