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Schriftelijke vragen PRO2I over openbare en
opengestelde toiletten in de stads- en dorpskernen
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M. Kroon
Proces- en projectbegeleiding

Geachte mevrouw Van Heugten,
Hierbij ontvangt u de beantwoording op uw schriftelijke vragen gesteld in uw brief van 29
november 2018.

1. Ziin er gemeentelijke plannen om tot meer openbare of opengestelde toitetten in de
kernen te komen?
Er ziin geen gemeentelijke plannen voor openbare of opengestelde toiletten in de kernen
2. lndien er geen plannen hieruoor zijn, kunt u de norm van om de 500 meter openbare of
opengestelde toiletten van toepassing verklaren als toetsingscriterium bij de beoordeling van
herontwikkelingsplannen ¡n de kernen van de gemeente Nijkerk?
ln de kern van Nijkerk is binnen de norm van 500 meter, gerekend vanuit de binnenring
(Torenstraat-Vrijheidslaan), bij de Hema een opengesteld toilet aanwezig binnen de
winkeltijden. Daarnaast is een opengesteld toilet aanwezig Bij de Mc Donalds en lntratuin. ln
Nijkerkerveen is dat bij van Doorn &Top (tankstation). ln Hoevelaken is er geen openbaar of
opengestelde toilet aanwezig.
3. Er ziin gratis toiletstickers voor winkels en horeca te bestetlen via info@mtds.nt. Daarmee
kan duideliik gemaakt worden dat er een openbare of opengestetde toilet beschikbaar is.
Heeft u deze toiletstickers onder de aandacht gebracht bij winkets en horeca, zoals
b.v.Harderwijk gaat doen en Bussum al heeft gedaan?
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Zo nee, gaat u dit nog doen? Zo niet, wie acht u daar anders de aangewezen partijvoor en
bent u bereid deze partijdaarop aan te spreken?
Dat hebben we niet gedaan. We zijn zeker bereid om hierover met de winkeliers
verenigingen en de horeca in de verschillende kernen van Nijkerk in gesprek te gaan.
4. Ziin er bii 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 partijvoor
en bent u bereid deze daarop aan te spreken?
Er ziin geen andere openbare en opengestelde toiletten bekend bijons, anders dan de
toiletten bij benzinestations. Wijzien dit niet als onze rol om deze toiletten aan te melden bij
de HogeNood-app. Dit kan door het bedrijf of instelling zelf worden aangemeld bij de
HogeNood-app.

5. Gaat u de toiletten die in het gemeentehuis aanwezig zijn, openstellen, met een sticker
aanduiden en deze aanmelden bij de HogeNood-app?
Gelet op de toegankelijkheid van het gemeentehuis kan het toilet in de hal beschikbaar
worden gesteld, we zullen deze aanmelden in de HogeNood-app binnen de openingstijden
van het gemeentehuis.
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 opengestetd
worden en aangemeld worden bijde HogeNood-app?
We zijn bereid om dit onder de aandacht te brengen bij beheerders van gemeentelijke en
andere openbare gebouwen om de toiletten binnen de openingstijden van deze gebouwen
opengesteld worden als openbare toiletten. Mocht dit het geval zijn dan kunnen deze
aangemeld worden in de HogeNood-app

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

De burgem
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