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Motie openbare en opengestelde toiletten.
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De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, bijeen op maandag 16 december 2019;
constaterende dat:
1 op de 4 ouderen en buik-blaas patiënten regelmatig thuis blijft uit angst geen toilet te kunnen
vinden (onderzoeksrapport Ecorys, in opdracht van de Maag Lever en Darm Stichting;
in onze gemeente dit dus een respectabel aantal is;
meer dan de helft van deze inwoners bij aandrang zo snel mogelijk een toilet nodig heeft
(binnen 5 minuten);
slechts één op de zes patiënten vindt daadwerkelijk een toilet binnen die tijd;
1 op de 3 regelmatig tevergeefs naar een toilet zoekt;
4 op de 10 patiënten bij hoge nood weleens geweigerd worden bij een toilet in winkels, horeca,
supermarkten en overheidsgebouwen;
slechts 1 op de 17 gemeenten de portemonnee trekt voor toiletten;
het vaak een taboe is om hier over te praten;
de bibliotheek en de Hema een toilet hebbe waarvan inwoners gebruik kunnen maken, echter voor
rolstoelhouders moeilijk te bereiken;
overwegende dat:
er een Hoge Nood-a pp bestaat; hier staan alle 5.989 (semi) openbare toiletten in Nederland op;
de MLD Stichting jaarlijks onderzoek doet naar de meest toilet vriendelijke gemeente;
er in stadscentra en in verblijfsgebieden zoals in parken om de 500 meter openbaar toegankelijke
toiletten zou moeten zijn, zoals wordt bepleit door de MLD Stichting;
1 op de 3 toiletten rolstoelvriendelijk zou moeten zijn;
er een 'stappenplan voor gemeenten naar openbare toiletten' bestaat
(www.waarkaniknaardewc.nl);
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1.
de raad ruim vóór de kadernota 2021-2024 te informeren over de huidige situatie van de openbare
en opengestelde toiletten in onze gemeente, de ambities die het college op dit gebied heeft en de
eventueel hiervoor benodigde budgetten;
2.
winkeliers en ondernemers enthousiast te maken hun toiletten open te stellen en dit ook kenbaar
te maken bij de Hoge Nood-app.
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