MOTIE
21 februari 2019
Aan de gemeenteraad Gemeente Woensdrecht
Onderwerp: HogeNood en Toilet
Indiener(s): Fractie AKT
De raad van de Gemeente Woensdrecht in vergadering bijeen op 21 februari 2019
Constaterende dat:
 De gemeente Woensdrecht een gastvrije gemeente wil zijn, met de ambitie meer toeristische
bezoekers;
 Op 6 februari 2018 de door Vera Bergkamp (D’66) ingediende motie, waarin het kabinet wordt
opgeroepen om het aantal toiletten en de toegankelijk van toiletten te vergroten, unaniem is
aangenomen door de Tweede Kamer;
 De MaagLeverDarm Stichting (MLDS) een oproep heeft gedaan voor meer en schonere
toiletten in de openbare ruimte, omdat er steeds meer buikpatiënten daar behoefte aan
hebben;
 Er in de gemeente geen herkenbaar opengestelde toiletten zijn;
 Het mogelijk is dat een aantal winkels en horecabedrijven hun toiletten, eventueel tegen
betaling, openstelt voor bezoekers;
 Dit ook mogelijk is voor de ondernemers op de bedrijventerreinen, de zorginstellingen en zelfs
bij onze inwoners;
 Er een “HogeNood App” is, waar inmiddels 7000 gecontroleerde locaties te vinden zijn.
Overwegende dat:
 Bij een gastvrije gemeente ook passende toiletvoorzieningen horen;
 Gemeenten een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het tekort aan openbaar
toegankelijke toiletten;
 Je het winkelend publiek, het uitgaanspubliek, toeristen, dagjesmensen, vrouwen, mensen
met kinderen, ouderen, kortom bijna iedereen blij maakt met voldoende en toegankelijke
toiletten.
 Er in Nederland initiatieven zijn van winkels/bedrijven die aan de buitenkant aangeven dat bij
hoge nood een toilet aanwezig is waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 De MLDS een Toolkit heeft ontwikkeld die helpt bij het de implementatie;

Verzoekt het college:






Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van openbare toiletten
en daarbij ook nadrukkelijk de mogelijkheden van een openbaar invalidentoilet in mee te
nemen;
Winkels, horecabedrijven en ondernemers op de bedrijventerreinen te vragen om (bij
voorkeur gratis) gebruik te laten maken van hun toiletten en dit duidelijk zichtbaar te maken
en iedereen die zijn/haar toilet ter beschikking stelt voor zgn. hoge nood te stimuleren dit
kenbaar te maken in de gratis HogeNood App;
De MFC’s en andere gemeentelijke gebouwen zichtbaar te maken in de HogeNood App;
En over de uitvoering van deze motie de raad vóór 1 september 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie AKT
John Mathijssen
raadslid

Bijlagen:
Link naar ingekomen stuk Stappenplan op naar meer toiletten - samenvatting
Link naar Ingekomen stuk Stappenplan op naar meer toiletten

