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Openbare Toiletten in de Gemeente
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Geachte heer Van der Knaap,

Allereerst danken we de Adviesraad Sociaal Domein Westland voor uw advies aangaande publieke toiletten (d.d. 28 september 2018) en uw daar op volgende schrijven van 4 februari van dit
jaar. Door de ontstane corona crisis en de druk die dit legt op onze organisatie hebben we uw
brief niet eerder kunnen beantwoorden. Onze excuses hiervoor.

ln uw oorspronkelijke advies beredeneert u waarom publieke toiletten voor mindervaliden belangrijke voorzieningen zijn. Ook wij achten ons gebonden aan uitvoering van het VN verdrag Gehandicapten. Niet voor niets is onze gemeente gastheer van de regionale VNG Bijeenkomst Toegankelijkheid van 28 mei van dit jaar. Wij herkennen en onderschrijven daarom vrijwel al uw argumenten.

Echter, wij herkennen ons niet in de constatering dat in onze gemeente een tekort zou zijn aan
publieke toiletvoorzieningen voor mindervaliden.
Het Platform Gehandicapten Westland heeft het aantal publieke toiletvoorzieningen in kaart gebracht. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van het Platform. Van de 56 publieke
toiletten die zijn opgenomen in het overzicht zijn er 39 toegankelijk voor mindervaliden. ln ons
land zijn gemiddeld één op drie publieke toiletten toegankelijk voor minder validen. ln onze gemeente is dat percentage aanzienlijk hoger.

Westland stond voor het tweede jaar op rij in de top vijf van de app Hogenood. ln deze app zijn,
voor zover bekend, de publieke toiletten in alle Nederlandse gemeenten opgenomen. Een groot
deel er van is voor minder validen toegankelijk. Met dank aan onze ondernemers, onze horeca en
vele instellingen staan wij nu al enkele jaren stabiel in de top van deze landelijke ranglijst.
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Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om daar, waar een gemis aan voorzieningen
wordt ervaren te onderzoeken welke oplossingen we concreet kunnen bieden. We verzoeken u om
dergelijke signalen in samenwerking met het Platform Gehandicapten aan ons voor te leggen zodat we met alle betrokken kunnen overleggen over eventuele vervolgstappen.

oog achtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
namens hen,
teammanager Beleid,
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E.R. Hofstede
"Het document is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening onder"
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