Motie: Openbare en opengestelde toiletten-gemeente Zevenaar
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022;
Constaterende dat:
-

iedereen elke dag meerdere malen naar het toilet moet;
de helft van de 3,5 miljoen mensen met buik- of blaasproblemen bij aandrang binnen vijf minuten van
een toilet gebruik moet maken;
een kwart van de mensen met buik- of blaasproblemen zegt dat ze regelmatig tot vaak thuis blijven uit
angst niet snel genoeg bij een toilet te kunnen komen;
onze gemeente een inclusieve gemeente wil zijn in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap (waar ook buik- en blaaspatiënten onder vallen);
onze gemeente een gastvrije gemeente wil zijn voor bezoekers en toeristen;
daarom ook in Zevenaar behoefte bestaat aan meer openbare en opengestelde toiletten.

Overwegende dat:
-

er een Toiletnorm is: om de 500 meter een openbaar of opengesteld toilet in verblijfsgebieden en
centra;
de Toiletalliantie stickers beschikbaar heeft om aan te geven dat passanten en klanten daar naar het
toilet kunnen;
er een HogeNood-app is waarmee de gemeente kan samenwerken om de toiletten vindbaar te maken.

Verzoekt het college:
-

de drempel weg te nemen voor hen die door gebrek aan zekerheid over toiletvoorzieningen worden
belemmerd verblijfsgebieden in Zevenaar te bezoeken;
in eerste instantie alle toiletten van maatschappelijk vastgoed van de gemeente ter beschikking te
stellen;
in gesprek te gaan met ondernemers en hen te vragen hun toilet open te stellen;
alle openbare en opengestelde toiletten zichtbaar te maken met stickers en in de HogeNood-app.
de financiële gevolgen en risico’s van bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor een
dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen bij de begroting 2023-2026.
de raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
N. Niebuur-Sluiter, PvdA
L. van der Velden, SP
C.P.J.M. van Aken, GroenLinks
N. van Dellen, WijZZ

Deze motie is ingetrokken in de vergadering van 6 juli 2022.

