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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
In het voorjaar van 2021 is er een toiletvoorziening aangebracht bij zwemwater De Breuly. Het college
heeft toegezegd het gebruik van de toiletvoorziening te evalueren. Via deze raadsinformatiebrief
informeren wij u daarover.
Kernboodschap
In januari 2020 heeft u een motie van Lokaal Belang aangenomen om een toiletvoorziening aan te
brengen bij zwem-en viswater De Breuly. Zwem-en viswater De Breuly kent een sobere inrichting. Er
komen echter steeds meer bezoekers naar De Breuly en er was een wens voor een toiletvoorziening. In
overleg met de stichting ‘Vrienden van de Breuly’ en initiatiefneemster mevrouw Riswick is in het voorjaar
van 2021 gekozen voor een autonoom toilet van het merk Kazuba.Het toilet is een zelfstandige unit die
niet is aangesloten op het riool. De voorziening is nu een klein jaar in gebruik. In de raadsvergadering van
september 2021 is een beknopte evaluatie toegezegd.

Context
☐
Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
☐
Collegeprogramma
x
Motie/amendement/toezegging
☐
Anders, namelijk
Inhoudelijke boodschap
Interne evaluatie

De evaluatie betreft een interne evaluatie. Er zijn geen gebruikers gevraagd naar hun ervaringen.
Argument
Er is in 2021 voor een autonoom toilet gekozen bij de Breuly, zodat het vrij verval riool niet onnodig belast
wordt met rommel dat in het toilet kan worden gestopt. Verstopping in het vrij verval riool kan leiden tot
problemen bij huishoudens aan de Slenterweg. Daarnaast is het een duurzaam toilet. In het toilet wordt de
vaste massa en de urine gescheiden. De vaste massa wordt ingedikt en de urine wordt door verwarming
van de bijbehorende pijp opgewarmd en deels verdampt. Per jaar wordt de resterende urine en de vaste
massa met een kolkenzuiger afgevoerd. Het toilet wordt in het seizoen mei-oktober 2x per dag
schoongemaakt. In de periode direct buiten het seizoen is de schoonmaakfrequentie 1 x per dag. Bij
langdurig slecht weer wordt de schoonmaakfrequentie afgeschaald. Het toilet is het gehele jaar open.
De constructie van de toiletvoorziening is van hout. Dit sluit mooi aan bij de natuurlijke sfeer van de
omgeving. Het aangrenzende gebouw van de Sterrenwacht is ook van hout.
Kanttekening
De voorziening is nieuw. Gebruikers zijn het niet gewend om van een autonoom toilet gebruik te maken.
Het is kwetsbaar voor vernieling.
Meldingen/klachten
Het afgelopen jaar hebben we circa 10 meldingen via Fixi van gebruikers ontvangen. Alle binnengekomen
meldingen gaan over vernielingen die zijn aangebracht. Zo is de deur, nadat de voorziening op slot was,
geforceerd en beschadigd. Na de schade is besloten de deur open te houden en hebben zich een lange tijd
geen vernielingen voorgedaan. Tot in december. In december is closetrolhouder en de dispenser
verdwenen en hebben vandalen de toiletpot losgemaakt en in het reservoir gedaan. Dit is inmiddels
hersteld.
Social media
Er is ook gekeken naar berichten op social media van de gemeente. Hierop zijn geen meldingen of
ervaringen gedeeld.
Conclusie
De toiletvoorziening is functioneel, niet luxe, maar voldoet voor de hoge nood. De voorziening is wel
kwetsbaar voor vandalisme.

Communicatie en vervolgproces
n.v.t.
Vervolgproces
In 2022 zullen we ook de gebruikers enquêteren, zodat er een beter beeld ontstaat van het gebruik en de
beleving van de toiletvoorziening. Eind december wordt u hierover geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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