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Nijkerk, 29 november 2018

Geacht College,
De fractie van PRO21 wil op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad,
een aantal vragen stellen met betrekking tot de aanwezigheid van openbare toiletten in de stads- en
dorpskernen.
PRO21 vindt het belangrijk dat de stads- en dorpskernen gastvrij zijn voor iedereen. Buik- en
blaasproblemen weerhouden een grote groep om te komen. Openbare toiletten en opengestelde
toiletten kunnen de drempel voor deze mensen verlagen. Opengestelde toiletten zijn toiletten in
openbare gebouwen (gemeentehuis, bibliotheken, zwembad, buurthuizen en dergelijke) maar ook bij
dienstverleners zoals banken, winkels, horeca of supermarkten waar ook niet-klanten naar het toilet
mogen, in de regel zonder het te vragen.
Aanleiding
In Nederland is een groot tekort aan openbare en opengestelde toiletten. Iedereen heeft daar last
van, maar vooral voor de ruim 2 miljoen buik- en 1,5 miljoen blaaspatiënten in Nederland is dit een
groot probleem. Zij kunnen niet een bezoek aan een toilet even uitstellen, waardoor zij heel
afhankelijk zijn van openbare of opengestelde toiletten. Volgens de Maag Lever Darm Stichting blijft
één op de vier buik- of blaaspatiënten daarom regelmatig thuis en gaat de deur niet uit.
Ouderen wonen steeds langer thuis. Ze kunnen echter minder snel naar een toilet lopen dan
jongeren en hebben vaker een zwakkere blaas. Als ouderen thuisblijven vanwege een tekort aan
toiletten dan leidt dit versneld tot vereenzaming met hogere Wmo- en zorgkosten tot gevolg.
Bovendien durven veel ouderen volgen de Maag Lever Darm Stichting niet zoveel te drinken omdat
ze bang zijn geen toilet te vinden. Dit is uiteraard ook niet goed voor hun gezondheid.
Hetzelfde geldt voor gehandicapten, omdat slechts één op de drie openbare of opengestelde
toiletten in Nederland voor hen toegankelijk is.
Ook zwangere vrouwen kunnen een toiletbezoek vaak lastiger uitstellen. Daarom vragen we ook voor
deze groep aandacht.
Naar aanleiding van de ingezonden stukken van de Maag Lever Darm Stichting heeft PRO21
onderzocht hoeveel openbare toiletten in onze de stads- en dorpskernen bij de app HogeNood
bekend zijn. De app HogeNood geeft in de gemeente Nijkerk twee openbare toiletten aan die in een
kern aanwezig zijn. In Nijkerk is dat de Hema (Plein 14) en in Hoevelaken is dat de Albert Heijn
(Kantemarsweg 10). Voor buik- en blaaspatiënten is het echter belangrijk dat er binnen vijf minuten

een toilet bereikbaar is. Daarom zijn er in voetgangers-, winkel- en verblijfsgebieden om de 500
meter openbare of opengestelde toiletten nodig volgens de toiletnorm van de Maag Lever Darm
Stichting.
Deze stichting geeft aan dat onze gemeente ver achter blijft bij het aantal inwoners per toilet: er is
grofweg één opengesteld toilet per 7000 inwoners. Dat is ruim vier keer slechter dan de best
scorende gemeente in Nederland, de gemeente Súdwest-Fryslân, waar 1757 inwoners één toilet
moeten delen.
Deze informatie geeft ons aanleiding voor de volgende vragen:
1) Zijn er gemeentelijke plannen om tot meer openbare of opengestelde toiletten in de kernen
te komen?
2) Indien er geen plannen hiervoor zijn, kunt u de norm van om de 500 meter openbare of
opengestelde toiletten van toepassing verklaren als toetsingscriterium bij de beoordeling van
herontwikkelingsplannen in de kernen van de gemeente Nijkerk?
3) Er zijn gratis toiletstickers voor winkels en horeca te bestellen via info@mlds.nl. Daarmee kan
duidelijk gemaakt worden dat er een openbare of opengestelde toilet beschikbaar is. Heeft u
deze toiletstickers onder de aandacht gebracht bij winkels en horeca, zoals bijvoorbeeld
Harderwijk gaat doen en Bussum al heeft gedaan? Zo nee, gaat u dit nog doen? Zo niet, wie
acht u daar anders de aangewezen partij voor en bent u bereid deze partij daarop aan te
spreken?
4) Zijn er bij u meer openbare en opengestelde toiletten bekend dan nu in de Hoge Nood-app
zijn opgenomen? Ziet u het als uw rol om er voor te zorgen dat deze toiletten ook worden
aangemeld bij de HogeNood-app? Zo niet, wie acht u daar dan de aangewezen partij voor en
bent u bereid deze daarop aan te spreken?
5) Gaat u de toiletten die in het gemeentehuis aanwezig zijn, openstellen, met een sticker
aanduiden en deze aanmelden bij de HogeNood-app?
6) Ziet u het als uw rol om in gesprek te gaan met de beheerders van gemeentelijke en andere
openbare gebouwen om te bevorderen dat de aanwezige toiletten opengesteld worden en
aangemeld worden bij de HogeNood-app?

PRO21 ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van PRO21,
Janneke van Heugten
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https://vng.nl/wat-betekent-dit-voor-mijn-gemeente
Stappenplan voor gemeenten – naar meer openbare toiletten op https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/.

