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De raad van de gemeente Noordwijkerhout in vergadering bijeen op 31 mei ’18 
 
 

Constaterende dat, 
 

- er binnen de winkelgebieden van Noordwijkerhout geen, althans onvoldoende, openbare 
volledig(rolstoel) toegankelijke toiletvoorzieningen aanwezig zijn. 
 

- Uit onderzoek blijkt dat als mensen makkelijker en vaker naar het toilet kunnen, zij langer 
blijven winkelen en meer geld uitgeven, wat onze middenstand ten goede komt en de 
winkelleegstand tegengaat. 
 

- Met name door de transitie in het sociale domein (Wmo, de Participatiewet en Jeugdzorg) er 
een taak ligt voor gemeentelijke overheden om beleid te formuleren en kaders te stellen ten 
aanzien van openbare of opengestelde toiletvoorzieningen. 
 

- vanwege het VN-verdrag voor de rechten van chronische zieken en gehandicapten 
gemeenten verplicht zijn een plan van aanpak(‘lokale inclusie agenda’) op te stellen om 
chronisch zieken en gehandicapten beter mee te laten doen aan het leven van alledag, 
waarbij voor buik- en blaas patiënten ‘meer toiletten’ een plek in dit plan moeten krijgen. 
 

- Door de beschikbaarheid van meer openbare toiletten met name ouderen en chronisch 
zieken als buik- en blaas patiënten meer de deur uit zouden durven gaan, de kans op 
eenzaamheid vermindert en dat indirect weer een gunstige invloed kan hebben op onder 
meer de kosten voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
 

- De Maag Lever Darm Stichting als norm stelt, dat er iedere 500 m (5 minuten lopen) een 
openbaar of opengesteld toilet in centra en langs drukke voetgangersgebieden beschikbaar 
zou moeten zijn. 

 
 
 
Overwegende dat, 
  

- De gemeente toiletten in gemeentelijke gebouwen kan openstellen voor passanten en dit 
aan kan geven met herkenbare en eenduidige stickers en de toiletlocatie kan aanmelden bij 
de “HogeNood”-app (zoals Westland en Valkenswaard al hebben gedaan) 
 

- Er veel gemeenten al in overleg met horeca, winkels en supermarkten zijn gekomen tot 
openstelling toiletten voor passanten en aanmelding in de HogeNood-app (onder meer 
Westland, Bergen op zoom, Doetinchem, Hilversum, Rotterdam, Valkenswaard, 
Bodegraven, Barendrecht en Alphen aan den Rijn) 

 
   

 
 
 

                                             
Datum ontvangen 

<datum>  
 

 Status 
<aangenomen / verworpen / ingetrokken> 

 
Stemmen 

 <Voor> 
 
 

 <Tegen> 
 
 

Opgesteld door 
Karin Meiland  

  
   

 
 
 
Gemeenteraad 

 
Motie 
 
 

Onderwerp:   Meer toiletten in Noordwijkerhout: een hoognodige zaak 
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Datum raadsvergadering 
<DATE6>  

 

- Ook in de bouwverordening bepalingen opgenomen kunnen worden ten aanzien van een 
gewenste beschikbaarheid van openbare toiletten. 
 

- Gezien de nadere fusie voorbespreking en afstemming met het college van Noordwijk in de 
rede ligt. 

 
 

Roept het college op, 

 

- een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van 

openbare en opengestelde toiletvoorzieningen voor alle geslachten binnen het 

centrumgebied. 

 

- Toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en aan te melden bij de 

HogeNood-app. 

 

- In overleg te treden met de horeca, winkels en supermarkten om te komen tot openstelling 

van bestaande toiletvoorzieningen voor passanten, en toiletten die opengesteld worden aan 

te (laten) melden bij de HogeNood-app 

 

- te bezien of en in hoeverre de Bouwverordening kan worden aangepast, zodat ook in dat 

kader eisen kunnen worden gesteld voor het beschikbaar doen stellen van openbare 

toiletvoorzieningen 

 

- ter zake en voor overige en aanvullende aspecten een beleidskader te ontwikkelen en dit 

voor te leggen aan de gemeenteraad 

 

- in overleg te treden met het college van Noordwijk voor mogelijke implementatie in de 

toekomstige fusiegemeente Noordwijk 

 

- voor het zomerreces van 2018 aan de raad terug te koppelen hoe het deze motie heeft 

uitgevoerd 

 

En verzoekt de griffie 

 

-  deze motie door te sturen naar de griffie van de gemeenteraad van Noordwijk. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie NZLokaal 
 


