Beste lezer,
Op elke 500 meter een (semi-)openbaar toilet in alle verblijfsgebieden in Nederland.
Dat is waar we voor gaan. Vandaag lanceren we deze kaart, waarmee duidelijk wordt
dat iets meer dan de helft van de verblijfsgebieden voldoende gedekt is. We zijn er
dus nog niet. De gevolgen van corona zijn daarbij groot en leggen de urgentie van
een goed toiletbeleid nog meer bloot.
Hoe is dat bij jouw gemeente? Beleid hebben is één, dat beleid uitvoeren is twee.
Hoe pak je dat handig aan? En als je geen toiletbeleid hebt, waar moet je dan op
letten bij het opstellen? Bij wie moet je zijn? Hoe kun je vrijwilligers inzetten, hoe krijg
je mensen betrokken? Kortom: hoe kom je van beleid tot actie tot resultaat?
Toiletsymposium 2020
Om je te helpen organiseren we als Toiletalliantie voor de derde keer speciaal voor
gemeenten (ambtenaren én raadsleden) en iedere publieke organisatie die met
toiletten te maken heeft een symposium over openbare en opengestelde toiletten. Dit
gratis Toiletsymposium vindt plaats op donderdag 19 november van 14:00 tot 16:30,
uiteraard online. Dan hoor je goede voorbeelden van lokale initiatieven en tips voor je
eigen toiletbeleid. Daarnaast organiseren we aparte sessies waarin je kunt leren van
je collega’s van andere gemeenten.
Geef het door
Mocht je collega’s of mensen bij provincies, vervoerders, recreatieschappen, andere
gemeenten en dergelijke kennen die ook met toiletten aan de slag willen of zijn, stuur
deze uitnodiging vooral door.
Opgeven
Je kunt deelnemen aan het Toiletsymposium door uiterlijk 11 november te mailen
naar marjonkranenbarg@mlds.nl. Geef je naam, functie en organisatie door.
We zien je op donderdag 19 november!
Mocht je voor die tijd met vragen over toiletten zitten, schroom dan niet die te stellen
via: info@toiletalliantie.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens iedereen die weleens naar het toilet gaat,
Bernique Tool
Directeur Maag Lever Darm Stichting, initiatiefnemer Toiletalliantie
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