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^ Landerd

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de toezeggingen die wij hebben gedaan
in onze raadsinformatiebrief van 23 april j.l., betreffende de eerder ingediende motie Openbare
toiletten.
Inleiding
In de raadsinformatiebrief van 23 april j.l. hebben wij toegezegd dat:
• De gemeente haar eigen openbaar toegankelijke toiletten zal aanmelden bij de Hoge
Noodapp:
• De gemeente samen met de KMLB zal optrekken om ondernemers te bewegen om hun
toilet openbaar toegankelijk te maken en hen tevens te bewegen zich aan te melden bij
de Hoge Noodapp:
• De gemeente nu geen mogelijkheden ziet om op korte termijn (eigen) openbare
toiletvoorzieningen te realiseren, maar daar in toekomstige plannen rekening mee zal
houden.
Uitvoering
Aan de hierboven genoemde toezeggingen is op de volgende wijze uitvoering gegeven:
• Het gemeentehuis is aangemeld op de Hoge Noodapp, beheerders van de
gemeentelijke gebouwen zijn per mail verzocht zich ook aan te melden;
• Wethouder Böhmer heeft tijdens een overleg met de Ondernemersvereniging Zeeland
aandacht gevraagd voor het aanmelden op de Hoge Noodapp;
• Aan de Ondernemersvereniging Zeeland en de MKB Schaijk-Reek is verzocht om
bijgevoegde oproep om aan te melden op de Hoge Noodapp, met hun leden te delen.
Beide verenigingen hebben de oproep op hun website geplaatst;
• In de Arena is een advertentie geplaatst waarin bedrijven/instellingen worden
opgeroepen zich aan te melden bij de Hoge Noodapp:
• Omdat ook vooral buiten de dorpskernen vraag zal zijn naar openbaar toegankelijke
toiletten (recreatie) zijn de recreatieondernemers in de gemeente Landerd
aangeschreven. Als pilot wordt hen aangeboden om de registratie om de Hoge Noodapp
te verzorgen. Het vermoeden bestaat dat ondernemers best hun toilet aan willen
melden, maar dat het er vaak "bij in schiet”.
• Op de website van de gemeente is bijgevoegde oproep geplaatst;
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•

Er zijn zgn. toiletstickers (zie bijlage) beschikbaar voor bedrijven/instellingen die zich
hebben aangemeld bij de Hoge Noodapp. Deze stickers kunnen worden aangebracht bij
de ingang, zodat duidelijk is dat er een openbaar toilet aanwezig is.

Met bovengenoemde acties zijn wij van mening uitvoering te hebben gegeven aan de
toezeggingen in de raadsinformatiebrief van 23 april j.l.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de seccetacis,
de burgermester
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