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De fractie heeft de volgende vragen:
Uit het artikel in BN/DeStem ‘Roosendaal blijkt een verre van toiletvriendelijke stad te zijn’ blijkt dat de
gemeente Roosendaal volgens de Maag Lever Darm Stichting en twaalf andere maatschappelijke
organisaties niet toiletvriendelijk is.
Naar aanleiding van dit artikel heeft de Roosendaalse Lijst en de fractie Wezenbeek de volgende
vragen:

1.
2.
3.

Bent u het eens met dit artikel? Zo ja, wat zijn de acties die u gaat uitzetten om in de toekomst
een toiletvriendelijke stad te worden. Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid om bijvoorbeeld met de NS in gesprek te gaan om ook daar een toilet
voorziening te creëren, zodat reizigers hier gebruik van kunnen maken. Zo nee, waarom niet?
Hoe staat het met unaniem aangenomen motie op 21 juli 2016 Openbare toiletten in
Roosendaal?

Namens de fractie van Roosendaalse lijst,
Jos Vrolijk en Marco Schillemans

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1. De gemeente vindt het belangrijk dat er 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.
Op dit moment is er geen aanleiding om de beschikbaarheid van openbare toiletten in de binnenstad
te vergroten. Wel zal met o.a. winkeliers en de horeca bekeken worden hoe de zichtbaar- en
vindbaarheid van de bestaande en nieuwe openbaar toegankelijke toiletten verder verbeterd kan
worden.
Daarnaast gaat het college bekijken wat de mogelijkheden zijn om de beschikbaarheid van openbare
toiletten in de winkelgebieden buiten het centrum te verbeteren. Hiervoor wordt ook de samenwerking
gezocht met winkeliers en de horeca.
2. Er is zeker bereidheid om met partijen in gesprek te gaan die een bijdrage kunnen leveren aan het
verbeteren van de beschikbaarheid van openbare toiletten. Zo ook met de NS.
3. De openbare toiletten zijn duidelijk zichtbaar gemaakt via bebording bij de toiletten. De
bewegwijzering ernaar toe kan nog worden verbeterd en heeft onze aandacht.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Drs. C.F.G.R. Koenraad

