
  

   

 
 

 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag  
 
 
 
Onderwerp: zichtbaarheid opengestelde toiletten 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 26 september 2018; 

  

Overwegende dat: 

• 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;  

• Weert geen toilettenbeleid heeft waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van een 

opengesteld toilet; 

• met de oog op de toekomst dit een belemmering kan zijn voor bezoekers en toeristen van 

onze gemeente;  

• 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. 

 

Draagt het college op: 

1. De mogelijkheden te onderzoeken:  

• om in de binnenstad elke 500 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; 

• of in eerste instantie alle toiletten van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente 

Weert ter beschikking kunnen worden gesteld; 

• En van daaruit dit beleid aan te vullen met bereidwillige ondernemers om te kunnen 

streven naar de 500m; 

• om alle opengestelde toiletten zichtbaar te maken met stickers 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 incontinentieproblemen gestimuleerd om 

eerder naar de stad te gaan omdat ze weten waar ze naar het toilet kunnen; 

 

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. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fracties Weert Lokaal, D66, VVD, CDA, SP, DUS Weert en PvdA.                            

 

M. Smolenaers, M. Stokbroeks,  L. Lambers,     P. Mols,       J. Goubet,     I. Beenders,      F. Kadra 

 

 

 

 


