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vragen op grond van artikel 40 RvO over zichtbaar toiletbeleid

893804/898265

Beste heer Smolenaers,

Op 25 november 2019 hebben wij vragen op grond van artikel 40 van het Reglement van
Orde ontvangen van u. Deze vragen hebben betrekking op zichtbaar toiletbeleid.
Hieronder ontvangt u de antwoorden.

Vraag 1:
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.

Antwoord:
Een sporthal waar activiteiten plaatsvinden is openbaar toegankelijk. Het betreden van
het gebouw door niet-spofters zal niet geweigerd worden. Ditzelfde geldt voor
gemeenschapshuizen waar activiteiten plaats vinden. Het is niet de verwachting dat
iemand de toegang wordt geweigerd wanneer de voorziening geopend is voor
activiteiten. Wanneer het een drukker bezocht gemeenschapshuis is, waar toiletten ook
gewoon regelmatig gebruikt worden, lijkt het redelijk om daar ook af en toe iemand van
buiten - met hoge nood - toe te laten. We maken hierbij echter de kanttekening dat het
beheer en de exploitatie (waaronder de schoonmaak) van de
gemeenschapsvoorzieningen meestal gebeurt door vrijwilligers van stichtingen en
verenigingen. Om aan uw verzoek tegemoet te komen zullen wij in overleg treden met
de beheerders van de gemeenschapshuizen en hen stickers aanbieden.
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Vraag 2:
Houdt u met de ontwikkelinqen 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 toitet? 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 ¡s cl¡t mogel¡ik).

Antwoord:
In het ontwerp van het stadspark wordt de mogelijkheid open gehouden voor het
realiseren van een openbaar toilet. Dit is nog niet definitief besloten. Keuzes dienen te
worden gemaakt op basis van de beschikbare middelen. Verder overwegen wij dat er in
de directe nabijheid mogelijkheden voor toiletbezoek zijn in horeca gelegenheden. Mocht
er voor worden gekozen een solitair openbaar toilet te maken in het stadspark dan
worden uw suggesties ten aanzien van de financiering ter hafte genomen. Uiteraard
willen wij een passende uitstraling van het openbaar toilet, indien dit in het stadspark
wordt gerealiseerd.

Vraag 3:
Zijn er in Weert tokale netwerkgroepen met ervaringsdeskundigen die zich hard maken
voor een toegankelijke binnenstad? Op welke manier worden zij momenteel betrokken
bij bi n nenstedel ijke projecten?

Antwoord:
Er is zeker een belangenorganisatie die zich hard maakt voor een toegankelijke
binnenstad. Deze belangenorganisatie heet Stichting Toegankelijk Weert en richt zich
met name op de fysieke toegankelijkheid voor minder validen. De stichting wordt
concreet betrokken bij plannen en projecten. Deze worden in een vroeg stadium met hen
besproken. Bij ons zijn geen netwerkorganisaties van blaas- en darmpatiënten in Weert
bekend.

Wij gaan er van uit dat uw vragen hiermee naar tevredenheid zijn beantwoord.

Met eten,
B

.1.M. M
retaris b


