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De fractie heeft de volgende vragen:

Vanmorgen, d.d. 20-11-2019, was in BN/DeStem te lezen dat uit een onderzoek van de Maag Lever 
Darm Stichting (en 12 andere organisaties) blijkt dat Roosendaal op het gebied van de 
beschikbaarheid van openbare toiletten helemaal onderaan de lijst bungelt.

In het verleden zijn hier door diverse partijen al vragen over gesteld. Dit heeft blijkbaar niet geleid tot 
een verbetering op de genoemde lijst.

Dit blijkt ook uit recent overleg van de VLP met RoGeP ook nog te gelden op het gebied van de 
toegankelijkheid voor mindervaliden.

De VLP wil de wethouder de volgende vragen stellen.

1. Is de wethouder bekend met dit artikel?
2. Deelt de wethouder de mening van de VLP dat dit zorgwekkend is?
3. Heeft de wethouder de intentie om de beschikbaarheid van openbare toiletten in Roosendaal te 

vergroten?
4. Heeft de wethouder de intentie om de bereikbaarheid van openbare toiletten in Roosendaal 

voor mindervaliden te vergroten?
5. Voor vraag 3 en 4: Zo ja, op welke manier en op welke termijn verwacht de wethouder dit te 

realiseren?

Namens de fractie van VLP, 
Alex Raggers



Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1.      Ja.

2.      Natuurlijk vindt de gemeente Roosendaal het belangrijk dat er voldoende openbare 
toegankelijke toiletten zijn voor alle bezoekers en inwoners. In de binnenstad zijn diverse openbare 
toiletten die algemeen toegankelijk zijn, o.a. in de parkeergarage op de Nieuwe Markt, de Roselaar en 
in de fietsenstalling bij de Roselaar. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de toiletvoorzieningen in 
de diverse horecagelegenheden, al dan niet tegen betaling. In het onderzoek waarnaar wordt 
verwezen is overigens de opening van het openbare toilet in de fietsenstalling van het Roselaarplein 
niet meegenomen. Ook is de “toiletnorm” die de onderzoekers gebruiken niet juist gemeten, dat 
geven de onderzoekers ook zelf aan. Hierdoor is het beeld wat vertekend.

Op dit moment zijn er geen klachten bekend over een gebrek aan openbaar toegankelijke toiletten. Er 
lijkt dus niet direct aanleiding te zijn om te spreken van een zorgwekkende situatie.

3.      Zoals reeds bij de beantwoording van vraag twee aangegeven, is er geen aanleiding om de 
beschikbaarheid van openbare toiletten te vergroten. We zien de conclusies uit het onderzoek wel als 
signaal m.b.t. de zichtbaarheid en vindbaarheid van bestaande en nieuwe openbaar toegankelijke 
toiletten. De gemeente wil dan ook in samenwerking met o.a. de winkeliers en de horeca, bekijken 
hoe dit verbeterd kan worden.

4.      Het streven is om bij de bouw of aanpassingen in de openbare ruimte te allen tijde aandacht te 
hebben voor de toegankelijkheid van mindervaliden.

5.      Zie beantwoording vorige vragen.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. C.F.G.R. Koenraad,
wethouder


