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De gemeenteraad van West Betuwe, bijeen op 7 november 2019
Overwegende dat
De gemeente West Betuwe koploper gemeente inclusie is;
Het ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten voor veel inwoners een forse drempel is om de deur
uit te gaan om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en derhalve niet bijdraagt aan inclusie;
Meer openbare toiletten voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen dan wel verergeren (door het
te lang ophouden en/of minder drinken);
De Maag Lever Darm Stichting een toiletnorm voorstelt met een maximale afstand van 500 meter waarbinnen men
in centra, parken en recreatiegebieden een toegankelijk toilet zou moeten kunnen bereiken;
Er binnen de gemeente reeds diverse openbaar toegankelijke toiletten via de HogeNood App te vinden zijn;
Afgezien van het stationstoilet geen enkele van deze toiletten 24/7 te gebruiken zijn;
Het wenselijk is dat meer winkeliers en horecaondernemers dan tot nu toe het geval is binnen West Betuwe een
steentje bijdragen door hun toilet open te stellen en aan te melden bij de HogeNood app, zodat hun toilet ook
daadwerkelijk vindbaar is voor passanten die hoge nood hebben.
Verzoekt het college
Het opnemen van de toiletnorm van de Mager Lever Darm Stichting (om de 500 meter een openbaar of opengesteld
toilet in centra en ook voldoende geschikte toiletten in parken en recreatiegebieden) bij de uitvoering van de
Omgevingswet;
Zelf het goede voorbeeld te geven door bij gemeentelijke projecten, zoals bij de ontwikkeling van de jachthaven in
het centrum van Geldermalsen, standaard een ook voor mindervaliden toegankelijk openbaar toilet op te nemen in
de planvorming;
In het evenementenbeleid bij de vergunningverlening voor grotere evenementen als voorwaarde op te nemen dat er
voor mindervaliden toegankelijke toiletvoorzieningen worden gerealiseerd indien er binnen een straal van 500
meter geen ander geschikt openbaar toilet aanwezig is.
De HogeNood App regelmatig onder de aandacht te brengen van winkeliers en horecaondernemers en via de
gemeentelijke kanalen naar inwoners over het bestaan en gebruik van deze app te communiceren.
En gaat over tot de orde van de dag
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