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ONDERWERP
Openbare toiletten

SAMENVATTING
De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van 28 juni 2018 de motie 'openbare 
toiletten' aangenomen. De raad roept het college op, om in overleg met de winkels / 
ondernemers, te komen tot meer openbaar toegankelijke toiletten voor mensen met hoge 
nood. Na een initieel positieve reactie van de winkeliersvereniging heeft het college, 
winkeliers en overige ondernemers  in Heemstede  door middel van een brief uitgenodigd 
om hun toiletvoorziening beschikbaar te stellen voor winkelend publiek, bezoekers en 
passanten, wanneer ze nodig van de wc gebruik moeten maken. Landelijk is de app 
'hogenood.nu' ontwikkeld. Ondernemers / winkeliers kunnen zich aanmelden bij deze app 
'hoog nood.nu'. Zo kunnen mensen die dringend een wc moeten bezoeken, zien welk toilet 
dichtbij is voor gebruik. Iedereen met hoge nood kan al terecht in het gemeentehuis en 
andere openbare gebouwen, zoals Plein 1. De komende tijd zullen de reacties worden 
gemonitord en zal nog aanvullend worden gesproken met de initiatiefnemer. Ook zal de 
komende tijd bekeken worden hoe in komende beleid een en ander nog nader kan worden 
geborgd. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie 'openbare toiletten'.

BESLUIT B&W
1. In te stemmen met de voorliggende brief aan de Heemsteedse winkeliers en overige 

ondernemers
2. Dit besluit en bijbehorende vervolgaanpak ter kennisname te brengen van de Commissie 

Samenleving (C-stuk).

AANLEIDING
Mensen met een darm en / of blaasaandoening ervaren problemen bij het vinden van een 
openbare toilet als de nood hoog is. Dit weerhoudt hen om de deur uit te gaan, met alle 
gevolgen van dien.

MOTIVERING
We zetten ons in voor een inclusieve Heemsteedse samenleving. Ook mensen met een 
darm- en blaasaandoening moeten naar vermogen mee kunnen doen, zonder 
belemmeringen te ervaren als de nood hoog is. Samen met winkeliers en ondernemers 
willen we meer openbare toiletten realiseren, waar mensen met hoge nood terecht kunnen.

Op basis van de motie ‘openbare toiletten’, is er een gesprek geweest met de 
winkeliersvereniging Binnenweg en met winkeliers van de andere winkelstraten.
De winkeliersvereniging Binnenweg is positief en staat open voor het gebruik van de app 
‘hoog nood.nu’. Opgemerkt dient te worden dat (horeca) ondernemers en winkeliers hun 
toiletvoorziening, weliswaar tegen betaling, al beschikbaar stellen voor mensen met hoge 
nood. 

Wat gaan we doen?
1. Door middel van de bijgevoegde brief worden ondernemers / winkeliers 

geïnformeerd over de mogelijkheden, die er zijn bij het open stellen van hun 
toiletvoorziening voor mensen met hoge nood. Hiertoe kunnen ondernemers / 
winkeliers terecht bij de organisatie van ‘hogenood.nu en van de 
Maagleverdarmstichting. Met het open stellen van de toiletvoorziening door 
ondernemers en winkeliers, wordt Heemstede nog meer een servicegerichte en 
gastvrije gemeente. 

2. Wij monitoren en onderhouden contact met de winkeliersvereniging. We denken 
mee met de ondernemers / winkeliers bij het eventueel toegankelijk maken van hun 
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toiletvoorziening. Aan de inrichting hiervan moet immers aan bijzondere vereisten 
voldoen voor de doelgroep.

3. Na overleg met de initiatiefnemer zal worden bekeken welke gezamenlijke stappen 
we nog meer kunnen zetten bij het realiseren van openbare toiletten.

4. Ter borging van deze voorziening zal worden bekeken  op welke wijze dit onderwerp  
verwerkt kan worden in nog op te stellen beleid.   

COMMUNICATIE
Na instemming door het college van B&W, versturen we de brief naar alle winkeliers en 
overige ondernemers van Heemstede.

BIJLAGEN

 Kenmerk: 712851  onderwerp: brief aan de Heemsteedse ondernemers / winkeliers

AP 18-05 Gebruik openbare toiletten ouderen en buikpatiënten 3 / 6

Back to first page



Aan de geadresseerde

Verzenddatum : 
Bijlage : 
Uw kenmerk/datum : /
Ons kenmerk : 712851
Betreft : Stel uw toilet beschikbaar voor mensen met 'hoge nood'

Geachte mevrouw, heer,

Hoge nood? Geen nood! Doet u ook mee?
Uit onderzoek blijkt dat één op de vier mensen met bijvoorbeeld buik- en/of 
blaasklachten regelmatig niet de deur uit gaan, omdat zij niet weten waar ze 
gebruik kunnen maken van een toilet. Ook ouderen en kleine kinderen (en hun 
ouders) hebben vaak een probleem met het vinden van een toilet. Dit is natuurlijk 
niet de bedoeling. De gemeente wil graag dat iedereen, ondanks de beperking, 
mee kan doen in de Heemsteedse samenleving. 

Heemstede is een gastvrije gemeente met een hoog serviceniveau 
Het gebruik maken van een opengesteld toilet hoort daarbij. Stelt u ook uw 
toiletvoorziening open? Meld u dan aan bij:

 de Hoge Nood App via: https://www.hogenood.nu/toiladd.php

Als u vragen heeft over de aanmelding bij de HogeNood-app, dan kunt u contact 
opnemen met Hjalmar Duif per mail: hduif@hogenood.nu of per telefoon: 
06-54754470

Meer informatie
Op de website www.waarkaniknaardewc.nl vind u ook alle informatie over 
openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen en de meerwaarde van opengestelde 
toiletten.

Ook kunt u bij vragen terecht bij de heer Ivo Thonon van de Toiletalliantie : 
ivothonon@mlds.nl / per telefoon: 06-37333793. 

Bij de Maag Lever Darm Stichting kunt u een toiletsticker voor uw voordeur 
aanvragen via info@mlds.nl onder vermelding van uw  naam en adres en het 
aantal dat u nodig heeft. Zo kunnen mensen met hoge nood zien dat zij gebruik 
mogen maken van uw toiletvoorziening.

Uw inzet draagt bij dat mensen zich veilig voelen om weer de deur uit te gaan
Omdat zij weten dat er een plek is waar zij terecht kunnen als de nood hoog is. Zo 
maken we samen onze gemeente nog meer gastvrij.
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Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met mevrouw
I. Gharbharan via telefoonnummer 023-54 85 627. U kunt ook een e-mail sturen 
naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 712851.

Hartelijk dank namens college van burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Heemstede,
de secretaris, de burgemeester,

mevr. H.W. de Vos mevr. mr. A.C. Nienhuis
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MOTIE OPENBARE TOILETTEN

HBB
Heemsteeds Burger Belang

De Gemeenteraad van Heemstede op 28 juni in vergadering bijeen,

Constaterende:

• Dat er een gebrek is openbare toiletten, waar bijvoorbeeld ook darmpatiënten terecht 

kunnen.

• Dat het ook voor gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mindervaliden prettig is van een 

schoon toilet gebruik te kunnen maken.

• Dat dit geldt voor alle winkelcentra in ons dorp

Overwegende:

• Dat we ons in Heemstede inzetten voor een inclusieve samenleving, waar iedereen kan 

meedoen, ook als het gaat om winkelen en recreëren.

• Dat een voorwaarde hiervoor is dat er goede openbare voorzieningen voor handen zijn, 

waaronder openbaar toegankelijke toiletten.

• Dat er in Nederland initiatieven zijn waar winkels/bedrijven aangeven dat bij hoge nood een 

toilet aanwezig is.

Roept het college op:

Om binnen 6 maanden met een plan te komen, in overleg met de winkels/bedrijven, voor meer 

openbare toiletten en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

HBB VVD Groenlinks D66 CDA PvdA

gtenberg E.Stam E. de Zeeuw S. Nieuwland O. Boeder R. Pameijer
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