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Uw kenmerk Motie M2017-33

Onderwerp

Motie 'In elk van de drie winkelcentra
minimaal één openbaar toilet'

Geachte leden van de Gemeenteraad,

U heeft met de motie M2017-33 in de vergadering van 2 november 2017 het volgende aan het college van
B&W verzocht:
• Een voorstel om in de dorpscentra van Bleiswijk en Bergschenhoek een openbaar toilet te
realiseren;
• De bekostiging van het openbaar toilet in café ’t Vierkantje in het winkelcentrum van Berkel en
Rodenrijs over te nemen van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum;
• In de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum Berkel bij de Westersingel een openbare
toiletvoorziening op te nemen;
• Te onderzoeken op welk plaats(en) in het Annie MG Schmidtpark en de Groenzoom een
openbare toiletvoorziening zou moeten komen.
Het college onderschrijft het belang van de nabijheid van een schoon en vindbaar openbaar toegankelijk
toilet (op een beloopbare afstand van maximaal 500 meter). Deze voorziening maakt het voor bezoekers
van winkelcentra en parken, waaronder ook buikpatiënten en ouders met kleine kinderen, namelijk
mogelijk om zorgeloos deze gebieden te bezoeken en hierin langer te verblijven. Naast de noodzaak van
een openbaar toilet voor buik- en blaaspatiënten onder (potentiële) bezoekers van een gebied, zegt de
beschikbaarheid van een schoon en vindbaar toilet ook iets over de gastvrijheid van een gebied en hoe
dit wordt beleefd door bezoekers. De beschikbaarheid van deze faciliteiten draagt daarmee bij aan een
het imago van de centra van Lansingerland onder (potentiële) bezoekers. Ook maken deze voorzieningen
een langer verblijf voor bezoekers mogelijk. Dit vergroot de leefbaarheid van onze winkelcentra en
mogelijk voorkomt het wildplassen.
Bij de eerder genoemde motie is een bewustwordingscampagne van de Maag Lever Darm Stichting (MLDstichting) gevoegd. De MLD-stichting stelt voor dat in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden om
de 500 meter een toilet openbaar beschikbaar is, en in wijkwinkelcentra en parken ook voldoende
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toegankelijke toiletten aanwezig zijn. Het college van B&W neemt de door de MLD-stichting gestelde
norm daarom over.
Oplossing in de winkelcentra
In ieder van de vier winkelgebieden heeft de gemeente met één winkelier afgestemd om een bestaand
toilet open te stellen voor het publiek. Deze winkeliers ontvangen hiervoor een vergoeding van de
gemeente. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met de betreffende winkeliers. Het betreft de
volgende locaties:
• Dorpscentrum Bleiswijk Bakkerij Ammerlaan
• Dorpscentrum Bergschenhoek: Kwalitaria Delifrance
• Dorpscentrum Berkel en Rodenrijs: Café ‘t Vierkantje
• Boodschappencentrum Westpolder/Gouden Hart: Ciocco & Gelato
De kosten hiervoor bedragen structureel (4 x € 1.500 =) € 6.000 per jaar. Deze kosten dekken we uit het
beschikbare budget binnen het beleidsveld Economische ontwikkeling .
In de motie heeft u expliciet gevraagd om bij de uitbreidingsplannen voor Berkel Centrum West een
openbaar toilet mee te nemen. Zoals eerder aangegeven sluiten wij ons aan bij de norm van de MLD
stichting om binnen 500 m een openbaar toilet beschikbaar te hebben in de winkelcentra. In Berkel en
Rodenrijs is dit openbaar toilet aanwezig bij ’t Vierkantje. Vanwege de centrale ligging van ’t Vierkantje
is dit toilet vanuit het hele winkelcentrum (ook in de nieuwe situatie) binnen 500 m bereikbaar.
Daarmee voldoet dit aan de uitgangspunten en is het toevoegen van een nieuw toilet in Berkel Centrum
West niet noodzakelijk.
Oplossing in het AMG Schmidtpark
In het Annie MG Schmidtpark vestigt zich Happy Italy. Zij stellen een openbaar toilet beschikbaar
gedurende de beoogde openingstijden van 10:00u tot 22:00u. Voor de jeugdige bezoekers van de Tuin
van Floddertje ligt het openbaar toilet bij Happy Italy op te grote afstand (met circa 800 meter verder
dan de voorgestelde norm). Gedurende het lente- en zomerseizoen (eind april tot half oktober)
continueren we daarom de huidige oplossing van een mobiel toilet. De kosten hiervoor bedragen circa €
3.000. Deze lasten worden gedekt uit het bestaande budget. Gedurende deze periode zullen we het
gebruik en de mate waarin deze oplossing voldoet aan de behoefte evalueren. Indien de evaluatie hier
aanleiding toe geeft komen we na de zomer met een aangepast voorstel.
Oplossing in de Groenzoom
In de Groenzoom is met Scouting Berkel over de in ontwikkeling zijnde nieuwe accommodatie de
afspraak gemaakt dat het toilet op deze locatie tijdens aanwezigheid van de scouting voor bezoekers
van de Groenzoom opengesteld zal zijn. Daarnaast heeft de gemeente in de Groenzoom met Atelier de
Hichte afgestemd hun bestaande toilet beschikbaar te stellen. Ook hier stelt de gemeente een jaarlijkse
vergoeding van € 1.500 beschikbaar.
Kenbaarheid toiletten
Naast de beschikbaarheid van de toiletten zelf dragen we ook zorg voor duidelijke bewegwijzering naar
de locaties en icoontjes (bijvoorbeeld ‘toiletstickers’) bij de locaties. Ook de kosten hiervan worden
opgenomen in het bestaande budget .
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Met de beschikbaarheid van openbare toiletten vergroten we onze gastvrijheid in onze winkelcentra en
parken en maken we het voor bezoekers, waaronder ook buikpatiënten en ouders met kleine kinderen,
mogelijk om zorgeloos deze gebieden te bezoeken en hierin langer te verblijven. Hiermee hebben wij
uitvoering gegeven aan de motie 2017-33.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

pagina 3/3

