Artikel 34-vragen “noodzaak voldoende openbare toiletten”
Geachte college,
Donderdag 20 september 2018 was het voor de vijfde keer Nationale Plasdag. Naar aanleiding
daarvan heeft de Continentie Stichting Nederland gemeenten aangeschreven en gevraagd of
openbare toiletvoorzieningen zijn opgenomen in hun beleid, hoeveel het er zijn en of ze van plan zijn
daar nog iets mee te doen. Ook de Gemeente Vlissingen is aangeschreven maar heeft niet
gereageerd, zo is te lezen in het artikel “Openbare toiletten zijn ver te zoeken” in de PZC van vrijdag
21 september 2018.
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen.
1. Is het college op de hoogte van het artikel “Openbare toiletten zijn ver te zoeken” in de PZC
van 21/9/2018, wat vermeldt dat de Gemeente Vlissingen niet heeft gereageerd op de
vragen van de Continentie Stichting Nederland?
2. Waarom heeft het college niet gereageerd op de vragen van de Continentie Stichting
Nederland?
3. Zijn openbare toiletvoorzieningen opgenomen in het beleid van de Gemeente Vlissingen? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is dit beleid opgesteld en behoeft dit misschien
vernieuwing?
4. Hoeveel openbare toiletten zijn er momenteel in de Gemeente Vlissingen? Zijn deze (deels)
gratis beschikbaar?
5. Hoeveel supermarkten of andere instanties (bibliotheek, bioscoop, enz.) hebben een toilet
dat openbaar beschikbaar is?
6. Zijn al deze toiletten 24 uur per dag en 7 dagen per week (24/7) beschikbaar? Zo nee, waar
kunnen mensen buiten de openingsuren terecht voor een toiletbezoek?
7. Met het oog op mensen met plas- en/of darmproblemen, gehandicapten, ouderen en kleine
kinderen, is de SGP van mening dat er in de Gemeente Vlissingen voldoende openbare
toiletvoorzieningen moeten zijn die 24/7 beschikbaar zijn. Deelt het college deze mening?
8. In het EU-land Frankrijk heeft elke stad op vele plaatsen dag en nacht een openbaar, gratis
toegankelijk en schoon toilet. Zelfs in elk dorp en gehucht is een gratis openbaar toilet
aanwezig. De SGP is van mening dat dit in de Gemeente Vlissingen ook kan: in de stad
Vlissingen behoren meerdere openbare, eventueel gratis toegankelijke en schone toiletten te
zijn (in iedere parkeergarage, bij grote parkeerplaatsen, op de boulevards, bij stranden, in
het stadscentrum), alsook een openbaar toilet in de dorpen Souburg en Ritthem. Dit is een
noodzakelijke service richting mensen met plas- en/of darmproblemen, gehandicapten,
senioren, kleine kinderen en ook toeristen. Deelt het college deze mening en wil zij, in
samenwerking met betrokken partijen (instanties, ondernemers), hiervoor beleid
ontwikkelen?
9. Onder meer de Maag Lever Darm Stichting en de Continentie Stichting Nederland kunnen
noodzakelijke informatie geven om beleid rondom openbare toiletvoorzieningen te
ontwikkelen. Is het college bereid om met deze en eventueel meerdere betrokken partijen
contact op te nemen?
10. In de Gemeente Vlissingen zijn prachtige, duidelijke verwijsborden (in mooi aqua groen)
gerealiseerd die verwijzen naar publieke-, recreatieve- en commerciële voorzieningen in de

gemeente. Zijn de openbare toiletten ook met tekst en icoon op deze verwijsborden
vermeld?
11. De SGP zou het prachtig vinden als de Gemeente Vlissingen bekend staat als de gemeente
die het openbaar toiletbeleid 24/7 goed voor elkaar heeft. Deelt het college deze mening en
is ze bereid daarvoor het nodige te doen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp
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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen Artikel 34-vragen Reglement van Orde van SGP fractie inzake
noodzaak voldoende openbare toiletten
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Donderdag 20 september 2018 was het voor de vijfde keer Nationale Piasdag. Naar
aanleiding daarvan heeft de Continentie Stichting Nederland gemeenten aangeschreven en
gevraagd of openbare toiletvoorzieningen zijn opgenomen in hun beleid, hoeveel het er zijn
en of ze van plan zijn daar nog iets mee te doen. Ook de Gemeente Vlissingen is
aangeschreven maar heeft niet gereageerd, zo is te lezen in het artikel "Openbare toiletten
zijn ver te zoeken" in de PZC van vrijdag 21 september 2018.
Vraag 1
Is het college op de hoogte van het artikel "Openbare toiletten zijn ver te zoeken" in de PZC
van 21/9/2018, wat vermeldt dat de Gemeente Vlissingen niet heeft gereageerd op de
vragen van de Continentie Stichting Nederland?
Ons antwoord
Ja, het College heeft kennisgenomen van dit artikel in de PZC.
Vraag 2
Waarom heeft het college niet gereageerd op de vragen van de Continentie Stichting
Nederland?
Ons antwoord
Het college zet ambtenaren in daar waar dit het hardst nodig is. Dat betekent dat wij keuzes
moeten maken. Op voorhand hebben wij geen reden gehad om te twijfelen of er voldoende
openbare toiletten aanwezig zijn in de gemeente Vlissingen.
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Vraag 3
Zijn openbare toiletvoorzieningen opgenomen in het beleid van de Gemeente Vlissingen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is dit beleid opgesteld en behoeft dit misschien
vernieuwing?
Ons antwoord
De gemeente Vlissingen heeft geen specifiek beleid ontwikkeld voor openbare
toiletvoorzieningen.
Vraag 4
Hoeveel openbare toiletten zijn er momenteel in de Gemeente Vlissingen? Zijn deze (deels)
gratis beschikbaar?
Ons antwoord
In de parkeergarage Scheldeplein zijn 3 toiletten aanwezig die toegankelijk zijn tijdens
openingsuren van de parkeergarage. Op het Spuiplein is 1 openbaar toilet dat ook
toegankelijk is voor mindervaliden dat 24 uur toegankelijk is. Bij de strandpost Nollehoofd
zijn 8 toiletten geopend in de periode mei t/m september van 10.00 tot 18.00 uur Voor deze
toiletten wordt een vergoeding gevraagd. Openwijkschool De Combinatie en het stadhuis
van Vlissingen hebben toiletvoorzieningen die tijdens openingstijden gratis te gebruiken zijn.
Vraag 5
Hoeveel supermarkten of andere instanties (bibliotheek, bioscoop, enz.) hebben een toilet
dat openbaar beschikbaar is?
Ons antwoord
De gemeente Vlissingen heeft geen zicht of invloed op de toiletvoorzieningen van bedrijven
en particuliere instanties.
Vraag 6
Zijn al deze toiletten 24 uur per dag en 7 dagen per week (24/7) beschikbaar? Zo nee, waar
kunnen mensen buiten de openingsuren terecht voor een toiletbezoek?
Ons antwoord
Zie het antwoord op vraag 4. Buiten de openingstijden van de genoemde locaties is het
openbaar toilet op het Spuiplein 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Daarnaast
kan in geval van nood bij veel horeca gelegenheden voor een kleine vergoeding gebruik
worden gemaakt van een toiletvoorziening.
Vraag 7
Met het oog op mensen met plas- en/of darmproblemen, gehandicapten, ouderen en kleine
kinderen, is de SGP van mening dat er in de Gemeente Vlissingen voldoende openbare
toiletvoorzieningen moeten zijn die 24/7 beschikbaar zijn. Deelt het college deze mening?
Ons antwoord
Ook het College is van mening dat er voldoende toiletvoorzieningen moeten zijn. Wel zijn wij
ons van bewust dat er verschillende meningen kunnen zijn over wat voldoet.
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Vraag 8
In het EU-land Frankrijk heeft elke stad op vele plaatsen dag en nacht een openbaar, gratis
toegankelijk en schoon toilet. Zelfs in elk dorp en gehucht is een gratis openbaar toilet
aanwezig. De SGP is van mening dat dit in de Gemeente Vlissingen ook kan: in de stad
Vlissingen behoren meerdere openbare, eventueel gratis toegankelijke en schone toiletten
te zijn (in iedere parkeergarage, bij grote parkeerplaatsen, op de boulevards, bij stranden, in
het stadscentrum), alsook een openbaar toilet in de dorpen Souburg en Ritthem. Dit is een
noodzakelijke service richting mensen met plas- en/of darmproblemen, gehandicapten,
senioren, kleine kinderen en ook toeristen. Deelt het college deze mening en wil zij, in
samenwerking met betrokken partijen (instanties, ondernemers), hiervoor beleid
ontwikkelen?
Ons antwoord
Wij maken andere keuzes.
Vraag 9
Onder meer de Maag Lever Darm Stichting en de Continentie Stichting Nederland kunnen
noodzakelijke informatie geven om beleid rondom openbare toiletvoorzieningen te
ontwikkelen. Is het college bereid om met deze en eventueel meerdere betrokken partijen
contact op te nemen?
Ons antwoord
Zie de beantwoording van vraag 8.
Vraag 10
In de Gemeente Vlissingen zijn prachtige, duidelijke verwijsborden (in mooi aqua groen)
gerealiseerd die verwijzen naar publieke-, recreatieve- en commerciële voorzieningen in de
gemeente. Zijn de openbare toiletten ook met tekst en icoon op deze verwijsborden
vermeld?
Ons antwoord
Deze nieuwe borden in de binnenstad van Vlissingen verwijzen enkel naar recreatieve
voorzieningen. Wij zorgen voor een verwijzing naar openbare toiletten.
Vraag 11
De SGP zou het prachtig vinden als de Gemeente Vlissingen bekend staat als de gemeente
die het openbaar toiletbeleid 24/7 goed voor elkaar heeft. Deelt het college deze mening en
is ze bereid daarvoor het nodige te doen?
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Ons antwoord
In de gemeente Vlissingen zijn er openbare toiletvoorzieningen, zoals beschreven in het
antwoord op vraag 4, aanwezig. Verruiming van deze voorzieningen is gelet op de
beschikbare middelen niet haalbaar.
Wij vertrouwen erop u hiermee in voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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