
 

 

Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt 

www.asd-westland.nl  
 

Pagina 1 van 2 
 

Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies openbare toiletten 

 

 

Westland, 28 september 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Vanuit de gemeente is enige tijd geleden bekend gemaakt dat er geen bezwaar bestaat 

om openbare toiletten te gaan plaatsen in de kernen Naaldwijk en ’s-Gravenzande. 

Het ligt in de bedoeling om dit in een toekomstig project, bij voldoende budget, te 

realiseren. De toezegging hiervoor is reeds gedaan. 

 

Vanuit de ASDW – WWZ doen wij u als gemeente het advies toekomen om bij realisatie 

van de openbare toiletten gelijktijdig hier een openbaar toilet toegankelijk en geschikt 

voor mindervaliden/gehandicapten bij te plaatsen. 

 

De motivatie voor dit advies heeft een aantal onderliggende redenen: 

 

• In de centra van de kernen bevindt zich nagenoeg geen geschikt toilet voor 

mensen met (serieuze) handicaps zoals bijvoorbeeld mensen, grotendeels 

ouderen, die moeilijk ter been zijn, gebruik maken van een rollator of andere 

hulpmiddelen zoals mensen afhankelijk van een (elektrische) rolstoel. 

• De verwachtingen, primair bekeken vanuit demografisch perspectief, zijn dat het 

aantal personen in deze groep aanzienlijk zal toenemen, daardoor eveneens een 

stijgende vraag naar een dergelijke faciliteit. 

• Vaak hebben mensen in deze groep te maken met bijkomende problematiek zoals 

maag/darm/blaas stoornissen waardoor een dergelijk toilet in feite een ‘must’ is. 

• Met ingang van 2015 is de Europese wetgeving in Nederland m.b.t. volledige 

participatie van gehandicapten in de maatschappij van kracht geworden. Deze 

regelgeving dient o.a. mogelijk gemaakt te worden door diverse aanpassingen 

zoals toegankelijk openbaar vervoer, en eveneens rolstoeldoor- en toegankelijke 

toiletten. Om aan deze wet te voldoen is het verstandig en getuigt van coöperatie 

nu reeds bij de plannen en besluitvorming van gemeente Westland hierop te 

anticiperen en niet achteraf alsnog zaken te realiseren waardoor de kosten van 

e.e.a. flink hoger uit zullen vallen dan wanneer men in de nabije toekomst met de 

bouw van de openbare toiletten tegelijkertijd er een invalidentoilet bijplaatst. 

• De gemeente kan hiermee actief aan haar bevolking tonen ernst te maken met 

voorzieningen voor Westlanders die dit nodig hebben en hen serieus te nemen. 
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• Door middel van een voorziening als deze wordt daadwerkelijk in een behoefte 

voorzien.    

• De nieuwe staatssecretaris van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) Paul 

Blokhuis spitst zijn beleid toe op met name de doelgroep van bovengenoemde 

personen. Dit blijkt uit zijn interesse middels diverse bezoeken aan 

belangenorganisaties, instellingen en zijn uitspraken en bekendmakingen 

hieromtrent. 

• Last but not least; de steeds groter wordende groep mensen in het Westland die 

afhankelijk is/wordt van een dergelijke voorziening, is als Westlandse 

bevolkingsgroep hier enorm mee geholpen. 

 

Conclusie 

Bij de bestaande plannen rondom de uitvoering van openbare toiletten in de kernen 

Naaldwijk en ’s-Gravenzande zal een openbaar toilet toegankelijk voor mindervaliden een 

duidelijke meerwaarde blijken en een nuttige en bijzonder welkome toepassing voor vele 

inwoners van gemeente Westland en bezoekers van daar buiten.  

 

Wij zien uw reactie graag binnen 6 weken tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


