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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Senioren Actief betreffende de tijdelijke 
toiletvoorziening die in het stadshart stond. 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 3 februari 2021 heeft de fractie SeniorenActief onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld; het antwoord vindt u onder de 
vraag: 
  
1. Wilt u ons voor 1 april 2021 een terugkoppeling van de cijfers geven als een evaluatie van dit 

project? Wij willen graag weten hoe vaak er per week gebruik is gemaakt van het toilet en wat de 
kosten voor schoonmaak en huur zijn? 

 
De kosten (ex btw) voor huur waren ca. € 800 per week, die voor schoonmaak ca. € 440. Het aantal 
gebruikers is niet bijgehouden. Op basis van waarnemingen van het schoonmaakbedrijf en het gebruik van 
toiletpapier en papieren handdoekjes is de conclusie te trekken dat het aantal gebruikers - enkele tientallen 
per dag -  minimaal is ten opzichte van de kosten van deze voorziening. 
 
 
2. Kunt u bevestigen dat u wist dat er bij de V en D een verbouwing plaats zou vinden op de plek 

waar de toiletten geplaatst werden? 

Ja, er is hierover voorafgaand aan de plaatsing overleg geweest met de Woningstichting. 
 
 
3. Waarom is er geen andere plek uitgekozen wat is hiervan de reden? 

De locatie voor de tijdelijke voorziening moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Essentieel is de 
beschikbaarheid van stromend water, elektra en riolering. Daarnaast moet de plek niet al te zeer verstopt 
zijn, er moet voldoende sociale veiligheid zijn, terwijl de mensen die gebruik maken van de voorziening ook 
een bepaalde privacy willen genieten. Tenslotte moeten bestaande functies geen hinder ondervinden van de 
voorziening. De locatie naast het voormalige V&D gebouw voldeed aan deze voorwaarden. Water en elektra 
zijn verzorgd door de Woningstichting. De alternatieve locatie die aan de technische randvoorwaarden 
voldoet ligt in de Beatrixstraat, tussen de Wezenstraat en de Molenstraat. Zonder maatregelen (zoals het 
verwijderen van terrasmeubilair) is die locatie echter niet beschikbaar. 

 
 

4. Het probleem blijft bestaan voor onze inwoners en toeristen zeker degene met maag en 

darmklachten. Kunt u nu de vervolgstappen aan ons duidelijk maken hoe om te gaan met dit 

probleem? 

De gemeente stimuleert via het overleg met ondernemers het openstellen van (semiopenbare) toiletten voor 
bezoekers aan het centrum. De HogeNood app is een goed instrument om die beschikbaarheid bij het 
publiek onder de aandacht te brengen. In de situatie dat er geen sprake is van een lock down geven de 
bestaande voorzieningen voldoende gelegenheid voor een toiletbezoek. Het gaat dan om de toiletten in 
horeca, winkels, maar ook bijvoorbeeld in NS-station en bibliotheek. 
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5. Waar maken de marktkooplieden nu gebruik van een toilet? 

In de Keizerstraat. Zie voor nadere informatie de beantwoording van raadsvragen van 17 november 2020. 
 
 
6. Bent u voornemens weer mobiele toiletten in het centrum te plaatsen als de winkels weer 

opengaan? Zo nee, wat is hierbij dan uw motivatie? 

Het college heeft niet het voornemen om mobiele toiletten te laten plaatsen. Het comfort voor de gebruiker 
én de beeldkwaliteit van dergelijke voorzieningen zijn laag terwijl de kosten relatief hoog zijn.  
 
Daarbuiten is het bijvoorbeeld bij evenementen gebruikelijk dat er dergelijke voorzieningen zijn, de 
verantwoordelijkheid ligt daarvoor doorgaans bij de organiserende partij en de voorzieningen staan er 
uitsluitend voor de duur van het evenement.  
  
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 3 maart 2021 
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 
 


