
 

 

 

Art. 40 vragen  

 
Onderwerp: alternatieven openbaar rolstoelvriendelijk toilet 
  

 
Weert, 10 november 2020, 
 

 
T.a.v. College van B&W 

 

Geachte College, 
 
In een berichtgeving van De Limburger op 9-11-2020 wordt aangegeven dat een “Openbaar 
rolstoelvriendelijk toilet te duur is voor Weert”. Hierin geeft u aan dat er naar alternatieven 
gezocht wordt. Ik heb daarover de volgende vragen: 
 

- Wat bedoelt u met alternatieven? Bedoeld u daarmee goedkopere varianten die 
misschien aan minder eisen voldoen?  

 
U bent bij andere gemeenten nagegaan wat de kosten zijn voor een openbaar toilet. Dit zijn 
de investeringskosten plus de onderhoudskosten.  
 

- Heeft u het leasen van een openbaar toilet ook overwogen? Zo ja, waren deze kosten 
ook te hoog?  

 
De coronatijd raakt ons allemaal, ook op het gebied van onze gezondheid en de leefbaarheid 
van de binnenstad. In een stickeractie samen met de stichting BoB-Weert zijn we erachter 
gekomen dat ondernemers, met name de horeca, moeite hebben om alle mensen te kunnen 
helpen met het openstellen van hun toilet. Het is voor hun lastig om aan de coronaregels te 
voldoen en hun toiletten ter beschikking te stellen. Aangezien de gemeente financieel niet in 
de positie is om direct een openbaar toilet te financieren. 
 

- Is er dan de mogelijkheid om, aan de alternatieve mogelijkheden, tijdelijke 
toiletvoorzieningen toe te voegen. Daarmee bedoel ik of we in samenwerking met 
een ‘festival-organisatie of in samenwerking met ketenpartners een tijdelijke 
toiletvoorziening kunnen organiseren?’  

 
19 november is er het landelijke toiletsymposium. Indien u, of een van onze medewerkers, 
geïnteresseerd bent/zijn om online aanwezig te zijn, dan kan ik u in contact brengen met de 
Maag- Lever- Darmstichting. Op deze dag worden tips, maar ook alternatieve mogelijkheden, 
besproken. Dit kunt u mij uiteraard per e-mail of telefoon laten weten.  
 
 
Ik hoop dat we samen een oplossing kunnen vinden, 
 

 
Bedankt voor uw tijd, 
 



 

 

 
De fractie Weert Lokaal,        
 
 
Martijn Smolenaers  
 
 
 

 


