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Betreft: Openbare en opengestelde toiletten 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

In de raadsvergadering van 16 december 2019 hebben wij toegezegd de gemeenteraad te zullen informeren 
over de huidige situatie van de openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente en de ambities van het 
college hierin. 
Den Helder voldoende rolstoeltoegankelijke toiletvoorzieningen. Nemen we de Hoge Nood-app als 
uitgangspunt dan zijn er in Julianadorp twee van dergelijke voorzieningen : in winkelcentrum De Riepel (prijs 
per bezoek€ 0,50) en de bibliotheek (gratis). Den Helder Airport en de bibliotheek in de Marsdiepstraat 
hebben eveneens een dergelijke voorziening (gratis). Binnen De Linie zijn er voorzieningen in het NoordWest 
Ziekenhuis (gratis), in het station (€0,50 per bezoek), bibliotheek School7(gratis), Dekamarkt (gratis) en Lands 
end (gratis). Alle voorzieningen hebben ruime openingstijden. 
Daarnaast zijn er nog diverse andere toiletten aangemeld op de Hoge Nood-app. 
Ook alle bezoekerspunten van de gemeente Den Helder hebben een toiletgelegenheid (Verkeerstorenweg en 
Kerkgracht). 
We hebben inmiddels De Kampanje gestimuleerd om zichzelf (en Stoom) aan te melden voor deze app. 
Hoewel de toegankelijkheid geborgd is, is de aanmelding bij de app nog niet gerealiseerd. 
Uiteraard zal ook het nieuwe stadhuis op Willemsoord voorzien worden van een goed toegankelijk toilet voor 
bezoekers. 
Op Willemsoord is de beschkbaarheid van een toiletvoorziening in de nachtelijke uren een knelpunt, maar wel 
een gedeelde verantwoordelijkheid met de horeca aldaar. Wij hebben Willemsoord BV gevraàgd met hen in 
gesprek hierover te gaan om gezamenlijk een oplossing te vinden. 
Samengevat komen wij tot de conclusie dat op dit moment geen aanvullende voorzieningen nodig zijn. 
Winkeliers en ondernemers stimuleren we individueel en via de overleggen met de winkeliersverenigingen om 
hun toiletten open te stellen en dit kenbaar te maken bij de HogeNood-app. 

Den Helder, 3 maart 2020. 
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