
 

         

 

   

 

Amendement … 

 
Onderwerp: Financiering van het Openbare Rolstoelvriendelijke en Zelfreinigende Toilet  

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021 

 
Overwegende dat: 
 

● Uit onderzoek van de Maag Lever Darmstichting blijkt dat een derde van de mensen met 
buikklachten, incontinentieproblemen of andere gelijke aandoeningen, waarvan bekend 
is dat ze een toilet in de buurt nodig hebben, in isolement raken omdat ze bang zijn om 
de stad in te gaan; 

● Er in september 2018 de motie ‘zichtbaarheid opengestelde toiletten’ is aangenomen 
waarmee geïnventariseerd is geworden of er elke 500m een opengestelde toilet (toilet 
beschikbaar gesteld door ondernemers) te gebruiken is; 

● Deze toiletten zichtbaar gemaakt zijn in de hogenood-app; 
● Er na die inventarisatie de conclusie is getrokken dat opengestelde toiletten alleen 

beschikbaar zijn wanneer desbetreffende winkels of horeca open zijn en dat niet alle 
winkels of horecagelegenheden rolstroelvriendelijk zijn; 

● Na het stellen van de artikel 40 vragen van november 2019 B&W aangegeven heeft dat 
we ons maatschappelijk vastgoed openstellen voor toiletbezoekjes wanneer er 
beheerders aanwezig zijn; 

● In 2020 de Soos in paars daglicht gezet werd om aandacht te vragen voor IBD (chronische 
darmziekten) en daarmee de ervaringen van darmziekten gedeeld werden; 

● Uit gesprekken met ondernemers, die we in 2020 gevoerd hebben samen met de 
Bewoners Organisatie Binnenstad, blijkt dat niet alle ondernemers bekend willen maken 
dat mensen bij hen naar het toilet toe mogen, omdat er al veel mensen zijn die vragen of 
ze naar het toilet toe mogen waardoor het waarborgen van de hygiëne een probleem 
wordt voor de ondernemer; 

● Met het aannemen van de strategische visie de gemeente Weert in 2030 een inclusieve 
stad wil zijn waaraan iedereen kan deelnemen; 

● Inmiddels het VN-verdrag Handicap gemeenten opdraagt om een inclusiebeleid te 
ontwikkelen waarbij elk individu volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo 
ingericht wordt dat hij of zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij; 

● De coronaperiode ons heeft laten inzien dat het waarborgen van goede hygiëne 
belangrijk is, ook wanneer de winkels en horeca gesloten zijn; 



● De gemeenteraad al een keer B&W met een motie opgedragen heeft om een openbaar 
toilet te realiseren, maar dat de coronaperiode een financieel onzekere tijd was en 
daardoor geen budget vrijgemaakt werd voor ‘nieuwe initiatieven’; 

● De gemeenteraad nu opnieuw aan zet is om een dit onderwerp in stemming te brengen 
en dit keer het begrotingsresultaat wel dekking kan geven aan ‘nieuwe initiatieven’; 

● Het openbare rolstoelvriendelijke en zelfreinigende toilet structureel ongeveer 25.000 
euro kost per jaar; 

● Al deze acties van de afgelopen vier jaar nog steeds niet geleid hebben tot een 
rolstoelvriendelijk en zelfreinigend toilet in de binnenstad en dat dit het laatste moment 
is van de raadsperiode om de ambitie van een openbaar toilet te verwezenlijken.  
 

 
Draagt het college op: 
 

1. In 2022 te onderzoeken waar in de binnenstad van Weert een openbaar toilet 
gerealiseerd kan worden en dit voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. Het openbare rolstoelvriendelijke en zelfreinigende toilet te verrekenen met het 
begrotingsresultaat. 
 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie Weert Lokaal  VVD DUS Weert 
    
M. Smolenaers    

 

 

 


