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Geachte leden van de gemeenteraad,

ln MOTIE 2LOpenbare toiletten van juli 2016 staat dat het college de behoefte aan genderneutrale
openbare to¡letten te inventariseren en zonodig actie op te zetten door deze te plaatsen en de
vindbaarheid te vergroten.
Afgelopen maanden is een plan uitgewerkt waarin een inventarisatie is gedaan naar hetgeen
aanwezíg is in Roosendaal, wat de aanbevelingen zijn van de MDL stichting en de mogelijke
oplossingen.
Dit is beschreven in bijgevoegd plan, zie bijlage
Roosendaal doet het niet goed in de top-50 van gastvrij toiletgemeenten, de gemeente staat daar
bijna onderaan. Voor een deel ligt het probleem van de slechte ranking op de lijst doordat de
toiletten slecht vindbaar zijn.
De Maag Lever Darm Stichting en andere patiëntenverenigingen adviseren een norm voor de afstand
tussen toiletvoorzieningen van maximaal 500 meter. Dit komt overeen met 250 meter lopen.
Een samenvatting van het plan:

Het voorstel om als Roosendaal een meer toiletvriendelijke gemeente te worden:
1. Uitbreiden toegankelijkheid bestaande toiletten:
a. Openbare gebouwen
b. Horeca

2.
3.
4.
1.

c.
d.

Winkels
Uriliften

Plaatsing van een zelfreinigende unit (genderneutraal), die ook toegankelijk is voor
rolstoelgebuikers (van Sanitronics)
Gebruik van Orange Nano PeeBack@ Mineral op wíldplasplaatsen
Vindbaarheid van de toiletten: kaarten, wegwijzers, Hoge Nood App

Bestaandetoiletten:
a. ln Roosenda al zijn 1"4 openbare gebouwen en op dit moment nog niet allen toegankelijk
voor het gebruik van het toilet. Minstens de helft hiervan zal openbaar toegankelijk worden (bijlage 4).

b.

Er zijn in Roosendaal 100 horeca gelegenheden, het plan is het eerste jaar 25

to¡letten

toegankelijk te maken volgens het plan: horecatoilet. Dit zal worden gedaan door persoonlijk bezoek en aanbieding volgens het project.
ln het centrum van Roosendaal zijn I72 winkels geregistreerd, hiervoor zal de doelstelling later worden opgesteld
Er zijn twee uriliften op de oude markt, het voorstel is deze te behouden
Sanitronics unit, zíe bijlage 7 en pagina
Orange Nano PeeBack@ Mineral, (zie ook bijlage 5)
Urine tot meer dan een halve meter reflecteert (weerkaatst) waardoor de wildplasser
natte broekspijpen en schoenen krijgt, dit heeft een afschrikwekkende werking.
b. lndringing van urine in de muur voorkomt waardoor het bouwwerk geen schade oploopt.
Aanhechting van urine voorkomt waardoor het bouwwerk niet naar urine gaat ruiken
Vindbaarheid van de to¡letten: Bezoekers van de stad moeten weten waar ze een toilet kunnen
vinden, dat kan door:

a.

2.
3.

4.

c.

a.

c.

a. Bewegwijzering
b. Aanwezigheíd op kaarten en plattegrond (WV)
c. Gebruik en promotie Hoge Nood app
d. Stickers bij openbare gebouwen/horeca en winkels waarvan de toilet openbaar bruikbaar is.

Verloop vervolgproces
Er zal de komende maand (oktober/november 2020) een uitwerking worden gemaakt van de onderdelen van het plan:
Definitieve keuze voor toiletunit
Keuze van fysieke plaats van toiletunit

-

Verschijningsvormvantoiletunit
Planning voor plaatsing van toiletunit
Planning voor pilotproject openstelling toiletten in winkels en horeca
Deta¡lu¡twerking van bewegwijzering, hoge nood app en Orange Nano PeeBack@ Mineral

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van
De secretaris,

De burg
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lnleiding en Facts
Bij een toenemend bezoekersaantal in de stad en de publieksvriendelijke uitstraling die Roosendaal
wil hebben, horen voldoende - en kwalitatief goede toiletvoorzieningen voor mannen, vrouwen en

mindervaliden. Roosendaal doet het niet goed in de top-50 van gastvrij toiletgemeenten, de
gemeente staat daar bijna onderaan.
ln 2016 is een motie aangenomen (bijlage 1) en in 2OL7 is een vragenlijst uitgezet aan het Digipanel
van Roosendaal over dit onderwerp (bijlaee 2).
De Maag Lever Darm Stichting en andere patiëntenverenigingen adviseren een norm voor de afstand

tussen toiletvoorzieningen van maximaal 500 meter. Dit komt overeen met 250 meter lopen.
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Mensen moeten gemiddeld 4 tot 8 keer per dag naar het toilet
Er zijn 2 miljoen buík- en L,5 miljoen blaaspatiënten in Nederland: buikpatiënten moeten vaker
en dringender naar het toilet
- De helft van hen heeft binnen L tot 5 minuten een toilet nodig. Vier van de tien patiënten werden in het afgelopen halfjaar geweigerd, vooral bij winkels
- Vrouwen hebben vaker een toilet nodig: vooral zwangere en ongestelde vrouwen. Bovendien begeleiden vrouwen vaker kinderen of ouderen. Vrouwelijk toiletbezoek duurt gemiddeld anderhalf
tot twee keer zo lang als bij mannen. Daarmee zouden er anderhalf keer zoveel toiletten voor
vrouwen als voor mannen moeten zijn - mannen hebben echter meer mogelijkheden door urinoirs
- Ook 2,4 miljoen 65plussers en 1-,8 miljoen kinderen onder de tien jaar hebben vaker en/of dringender een toilet nodig dan gezonde mensen

-
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Het tekort aan openbare toiletten leidt tot seríeuze problemen...
Mensen durven niet uit huis te komen - één op de vier buikpatiënten en mensen met incontinentie gaat regelmatig, vaak of helemaal niet meer de deur uit vanwege (verwachte) problemen
met het vinden van een toilet. Nog eens één op de drie blijft een enkele keer thuis vanwege deze

-

problemen
Te weinig toiletten kunnen leiden tot gezondheidsproblemen door ophouden en minder drinken
en ongelukjes en voor buikpatiënten zelfs tot buikkrampen, heftige pijnscheuten of flauwvallen
Hoe minder toiletten, des te sneller vertrekken mensen uit een winkelcentrum. Dat is jammer,
want voor elke procent die ze korter in winkels blijven, geven ze L,3To minder uit.
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Meer toiletten verdienen zichzelf terug: doordat ouderen en chronisch zieken als buik- en blaaspat¡ënten meer de deur uit durven, vermindert de kans op eenzaamheid en Wmo-kosten. Een
arbeidsgehandicapte of bijstandsgerechtigde kan gastheer/-vrouw worden bij een openbaar toilet, waarmee de gemeente een uitkering uitspaart
Neem het creëren van voldoende toiletten mee in de lokale inclusie-agenda, die de gemeente
vanwege het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en chronische ziekte
moet opstellen

Meer openbare toiletten heeft ook invloed op wildplassen (m.n. in uitgaansgebíeden), wat niet
bijdraagt aan het gevoel van een gastvrije gemeente.
WÍldplassen vindt meestal plaats met name in uitgaansgebieden in de avond en nachtelijke uren. Zie
op kaart met toiletten en wildplasplaatsen
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Huidige toiletvoorzieningen in Roosendaal
De huidige oanwezige toiletten zijn te vinden ín bijlage 3 en het kaartje op deze pagina. De

toiletten en

'wildplasplekken' op en kaart weergegeven. Rondom de toiletten is een cirkel van 250m weergegeven, zo
kunnen mensen altijd binnen de door de MDl-stichting aangegeven tijd een toilet vinden.
Op de kaart op pagina 4 en lijstje in bijlage 5 is aangegeven waar op dit moment Uuni 2020) gebruik
gemaakt kan worden van toiletten. Dit zijn:

-

Openbare toiletten in toiletunits

Toiletten in openbare gebouwen
Toiletten opengesteld door ondernemers en horeca

Toiletten hebben verschillende openingstijden, op alle momenten wilje dat er voldoende toiletten
beschikbaar zijn. Er is onderscheid gemaakt:
24/7
Kantoortijden
Winkeltijden
Vroege horeca (waar koffie, lunch etc kan worden verkregen)

-

Late horeca (cafés etc)
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Kijkend naar deze afbeelding lijkt het dat het centrum van Roosendaal voldoet aan de gevraagde norm
Doordat niet alle toiletten op dezelfde tíjden open zijn, geeft dit een wat vertekend beeld.
ln bijlage 6 zijn foto's te vinden van de toiletten in Roosendaal.

1.

Bestaande toiletten

a)

Openbaregebouwen

ln bijlage 4 is een overzicht gemaakt van alle openbare gebouwen in Roosendaal. Op dit moment staan
deze niet aangegeven in de Hoge Nood app en zijn ze niet vindbaar door bewegwijzering op straat of kaart.
Het is voor te stellen dat niet alle gebouwen zich lenen voor deze openstelling, dat is ook door
medewerkers van de Gemeente aangegeven. Niet alle gebouwen hebben een publieke functie. Er zal een
inventarisatie gedaan moeten worden welke gebouwen/toiletten openbaar toegankelijk zijn.
De kosten voor deze openstelling zijn nihil, het gaat hier vooral om het aangeven van de locaties en
openingstijden in de Hoge Nood app, bewegwijzering op straat en plattegronden en stickers.
ln de nabije toekomst kan gedacht worden aan:
- Stel het openstellen van toiletten voor passanten als voorwaarde aan de huurder van een gemeentelijk
gebouw
- Neem in de Bouwverordening een bepaling op dat nieuwe gebouwen/winkels toiletten vóór de balie/kassa moeten hebben en dat deze publiek toegankelijk zijn

bl

To¡letten in horeca

Op dit moment zijn er zeer weinig toiletten van horeca openbaar toegankelijk (dus zonder gebruik van
consumptie). Uít projecten in Duitsland (Die Nette Toilette, België (Plaspunt), Rotterdam (Propere Plee) en
Utrecht) komt dat horeca zeer genegen is de toiletten open te stellen voor openbaar gebruik. Ze krijgen
een financiële bijdrage (€85/maand of € L15/maand voor een invalidentoilet) als bijdrage in de
schoonmaakkosten, wanneer ze de toilet openstellen. De openstelling van de toilet wordt met een
sticker/bordje aangegeven en de toiletten worden in de hoge Nood app aangegeven. ln Rotterdam heeft
dit een openstelling van 50 toiletten opgeleverd.
Utrecht heeft € 20.000 besteed aan inhuur van een persoon die 'langs de deuren' ging van de
gelegenheden, Rotterdam betaalde per bezoek € 75,ln Roosendaal zou een opdracht van max € 5.000 wel voldoende moeten kunnen zijn om dit te realiseren,
het voorstel is € 40-50 per bezoek aan een horecagelegenheid, er zijn in Roosendaal L00
horecagelegenheden.
Er wordt gebruik gemaakt van een 'mystery guest' om ter controle.

c)

Toiletten in winkels

De prioriteit zal liggen bij de horecatoiletten, het zal in het plan worden meegenomen net als de opzet voor
de toiletten in de horeca.

d)
o
o
.
2.

Uriliften handhaven
Geschikt als mannen- en tegenwoordig ook als vrouwen urinoir.
De plaszuilen door één of twee mensen tegelijk te gebruiken lndien gewenst kunnen deze uriliften
in de ondergrond verdwijnen in een gat met een diepte van circa 1,30m. Door de afsluitende bovenkant kan bijvoorbeeld het trottoir gewoon gebruikt worden voor het publiek.
Wetgeving: Uriliften voldoen niet aan de Europese wet- en regelgeving.

Openbare toiletten in Toiletunit van Sanitronics; er zijn vele mogelijkheden met verschillende kenmerken en bijbehorende aanschaf- en schoonmaakkosten.

ln dit voorstel is gekozen voor een zelfreinigende toiletunit van Sanitronícs, een Rotterdams bedrijf met als
voorbeeld in Rotterdam een aantal units. Meer informatie is te vinden in bijlage 7.

Keuze locaties:

Om voor de nieuwe toiletvoorziening een geschikte locaties te vinden zal gekeken moeten worden naar de
geschiktheid van de ondergrond (kabels en leidingen) en verwacht gebruik De unit moet ook passend zijn
in het straatbeeld, het voorstel is de toilet te plaatsen op de oude of nieuwe markt.
De communicatie met de omgeving is hierbij van belang. De kern bij het zoeken van goede locaties wordt
gevormd door Stadsbeheer, Stadsontwikkeling (Ruimte en Wonen) en de betreffende gebiedsorganisaties.
Risico's
Vandalisme vormt een risico bij de in stand houding van deze voorziening. Zwervers en druggebruikers
kunnen voor een onveilige situatie zorgen, waardoor het veilige gebruik belemmerd kan worden. Door
Toezicht en handhaving goed in te zetten kan dit voorkomen worden.

Vergunningen
De vergunningsprocedure heeft een standaard doorlooptijd van enkele maanden. Mogelijk kunnen deze
door overleg met de nutsbedrijven verkort worden.
Het plaatsen van toiletvoorzieningen zal in sommige gevallen leiden tot het indienen van bezwaren. Vooral
de afhandeling van deze bezwaren kunnen voor grote vertragingen zorgen.

3.

Orange Nano PeeBack@ Mineral
a) Urine tot meer dan een halve meter reflecteert (weerkaatst) waardoor de wildplasser natte
broekspijpen en schoenen krijgt, dit heeft een afschrikwekkende werking.
b) lndringing van urine in de muur voorkomt waardoor het bouwwerk geen schade oploopt.
c) Aanhechting van urine voorkomt waardoor het bouwwerk niet naar urine gaat ruiken
d) Vele jaren werkzaam en effectief.
e) Onschadelijk voor de behandelde gevel, het voorkomt vochtindringing maar houdt de gevel tegelijkertijd damp-open (het materiaal blijft "ademen").
Onzichtbaar, de uitstraling van het behandelde object blijft 100% in takt.

f)

Productinformatie:

¡
o
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Leidt tot een zeer goed urine, water en olie afstotend oppervlak.
Leidt tot een zeer sterk, lang aanhoudend afpareleffect.
Behandelde oppervlakken blijven langer schoon en zijn eenvoudig te reinigen.
ls zeer reactief en alkalibestendig.
ls kant-en-klaar.

Vormt een dampdoorlatende, onzichtbare beschermlaag.
Remt de groeivan micro-organismen, schimmels en algen.
Voorkomt de vorming van donkerkleurige waterstrepen op behandelde gevels.
Vormt geen kleverige siliconenfilm.
ls UV-stabiel.
De werkingsduur van Orange Nano PeeBack@ Mineral is afhankelijk van de aard van het minerale

oppervlak en de hoeveelheid gebruikt product.
Beschermt het behandelde oppervlak tot meer dan 10 jaar:

Toepassingsgebieden

r
o
o
o
o
o
¡
o

Kalkzandsteenmetselwerk
Zandsteen metselwerk
Baksteen metselwerk
Beton
Ruw marmer en graniet

(Siliconenhars-)pleister
Gepolijst marmer en graniet (let op! afwijkende applicatie)
Geglazuurde tegels (let op! afwijkende applicatie)

Verbruik Verbruik
Gevelpleisterwerk

o,L
0,07

Kalkzandsteen

l/m'

-o,2 llm2
o,09 -0,25 l/m'
Beton
l/m'
0,06 - 0,L
Zandsteen metselwerk
l/m'
0,07 -o,2
Ruw marmer en graniet
0,03 - 0,05 l/m'
Gepolijst marmer en graniet 0,03
l/m'
Baksteen

Kosten (excl BTW):
L liter verpakking
5 liter verpakking

€ 55,00

20 liter verpakking

€ 35,20

€ 44,00

De adviesprijs van de eventueel te gebruiken voorreiniger DeepClean+OdorControl is € 8,L5 ex BTW

en is verkrijgbaar in L en 5 liter verpakking.

4.

Vindbaarheid van de toiletten: Bezoekers van de stad moeten weten waar ze een toilet kunnen vinden, dat kan door:
a) Bewegwijzering
b) Aanwezigheid op kaarten en plattegrond
c) Gebruik en promotie Hoge Nood app
d) Stickers bij openbare gebouwen/horeca en winkels waarvan de toilet openbaar bruikbaar is.

Communicatie/Promotie
lndien wij een gastvrije stad willen zijn, zal de zichtbaarheid van de toiletvoorzieningen vergroot moeten
worden ten opzichte van de huidige situatie. Voor wat betreft de communicatie en promotie moet er een
goed plan worden opgesteld.

