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Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda
postbus 1086
2800 BB Gouda
Gouda, 3 december 2018.

Betreft: Ongevraagd advies openbare toiletruimte

Geacht College,
Vorige week heeft een van de leden van de GAB een bijeenkomst bijgewoond van de Maag Lever
Darm (MLD) Stichting. Het blijkt dat ruim 5 miljoen Nederlanders niet langer dan 5 minuten hun
behoefte kunnen ophouden. En dan telt men ouderen en kinderen niet mee! Met dat enorme aantal
is het hard nodig om in een groot winkelgebied op iedere 500 meter een openbaar toegankelijk toilet
te hebben. Veel mensen blijven weg uit een winkelcentrum als er geen openbare toiletten
beschikbaar zijn, of ze doen snel hun inkopen om vervolgens naar huis te vertrekken. Aangetoond is
dat de winkelcentra met openbaar toilet beter bezocht worden.
Voor rolstoelgebruikers is de nood nog groter. Er zijn slechts een paar rolstoeltoegankelijke openbare
toiletten in het centrum van Gouda te vinden.
Het meest logisch is dat de gemeente zorgt voor voldoende openbare en rolstoeltoegankelijke
toiletten. Echter, er zijn meerdere manieren om dat mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld met
een semi openbaar toilet. Dit is een toilet van een winkelier, die dat beschikbaar stelt voor het
winkelend publiek. De MLD Stichting stelt hier gratis stickers voor beschikbaar, met of zonder
rolstoelteken. De winkelier kan zich aanmelden bij de Hoge Nood app, zodat het toilet ook digitaal
goed te vinden is.
Er zijn ook voor iedereen toegankelijke zelfreinigende toiletten. We zijn ons bewust dat dergelijke
toiletten duur zijn, een bedrag van € 60.000 hebben we vernomen. We attenderen u er op dat een
vergoeding via een grote ziektekostenverzekeraar mogelijk is. Ouderen drinken tijdens het winkelen
vaak te weinig, wat soms kan leiden tot een opname in een ziekenhuis. Dit kan een argument zijn
voor ziektekostenverzekeraars om mee te betalen aan een openbaar toilet.
Een ander alternatief is van de toiletruimte een advertentieruimte te maken, waardoor een deel van
de kosten terugverdiend kunnen worden. Of kijk naar Rotterdam, zij financieren de openbare
toiletten uit de boetes voor wildplassers. Tot slot is het benaderen van commerciële bedrijven, zoals
To-the- loo, ook een optie.
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Het is duidelijk, de nood is soms letterlijk en figuurlijk hoog. We vragen u daarom vriendelijk doch
dringend nog eens te kijken naar de huidige situatie in Gouda. Ons beeld is dat er zeker
mogelijkheden zijn in Gouda om het aantal openbare en rolstoeltoegankelijke toiletten te vergroten.
Wij willen graag meedenken over de mogelijkheden die er zijn voor uitbreiding van openbare en
rolstoeltoegankelijke toiletten, en willen u graag van advies dienen waar een rolstoeltoegankelijk
toilet minimaal aan moet voldoen.
De handvatten hebben wij u gegeven. Nu ligt de bal bij u of u zich actief wil inzetten om van Gouda
een van de meest vriendelijke en toegankelijke steden van Nederland te maken.
In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking,

M. van Lookeren
Voorzitter
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