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Motie openbare en opengestelde toiletten

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 30 juni 2020;

constaterende dat:

de wethouder, in antwoord op onze in de raad van 16 december 2019 ingediende en
unaniem aangenomen motie, aangeeft dat er voldoende toiletvoorzieningen in onze
gemeente zijn;
de door de wethouder genoemde toiletvoorzieningen zoals Den Helder Airport, Noordwest
Ziekenhuis, Triade slechts een deel van de oplossing zijn;
de beschikbaarheid van openbare toiletten en opengestelde toiletten geen nieuw probleem
zijn en oplossingen al jarenlang vooruit worden geschoven;
de problemen met betrekking tot beschikbaarheid van openbare toiletten en opengestelde
toiletten in de ons omringende gemeenten nu ook aan de orde worden gesteld;
Alkmaar, de meest toiletvriendelijke gemeente, in deze coronacrisis gebruik maakt van
toiletwagens om hun publiek zo lang mogelijk in de stad te houden;
het inbouwen van toiletten in bestaande gebouwen eenmalig € 5.000 tot € 10.000
verbouwingskosten vergen;
algemene schoonmaakkosten voor dergelijke toiletten € 100 per maand bedragen als dit
wordt meegenomen in de algemenen schoonmaak van het gebouw
vanaf 1 januari 2017 het VN-verdrag voor de rechten van chronisch zieken en gehandicapten
bestaat en dat toiletvoorzieningen daarvan een onmisbaar onderdeel zijn;

overwegende dat:

wij in onze prachtig opgeknapte stad het winkelende publiek ook zo lang mogelijk willen
vasthouden en dat er daarom genoeg openbare toiletmogelijkheden aanwezig moeten zijn;
toiletten ook rolstoelvriendelijk moeten zijn;
er voor gemeenten een prachtig stappenplan en technisch advies beschikbaar is gesteld door
Dutch Toilet Organisation;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het inbouwen van toiletten in bestaande
gebouwen (als voorbeelden Amersfoort, Woerden, Utrecht);

2. duidelijk aan te geven waar in onze gemeente toegankelijke openbare toiletten zijn;
3. in de te realiseren nieuwbouwplannen in onze gemeente deze voorzieningen mee te nemen;
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Carla van Driesten


