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De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 21 februari 2023,

Constaterende dat:

•

•

•

•

•

Barendrecht op de ranglijst van de Toiletalliantie van meest toiletvriendelijke gemeenten
teleurstellend op plek 206 van 344 eindigde;
In een aantal winkelgebieden van Barendrecht geen of onvoldoende openbare of
opengestelde toiletten zijn;
Verschillende openbare of opgestelde toiletten tijdens piek-winkelmomenten, zoals de
zaterdag, gesloten zijn;
Een grote groep inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken en gezinnen met jonge kinderen
afhankelijk is van openbare toiletvoorzieningen;
Het ontbreken van openbaar toegankelijke toiletten voor genoemde inwoners een forse
drempel is om de deur uit te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Overwegende dat:

•

•

•

•

•

Wij een inclusieve samenleving willen, waar iedereen ongeacht zijn of haar beperking kan
meedoen aan het leven van alledag. Het bezoek van een winkelgebied wat ons betreft hier
bij hoort;
In Nederland zo’n twee miljoen buikpatiënten en anderhalf miljoen blaaspatiënten zijn,
wat betekent dat in Barendrecht zo’n 6.000 en 4.000 van deze patiënten wonen. Zij
hebben nog sneller en vaker een toilet nodig dan anderen;

Eén op de vier blaas- en darmpatiënten regelmatig niet meer de deur uit durft te gaan (bron:
Maag Lever Darm Stichting) omdat ze niet zeker zijn van de aanwezigheid van een toilet in de
buurt, waardoor dit kan leiden tot isolement van deze mensen;

Winkelcentra aantrekkelijk gemaakt en gehouden moeten worden, met goede
voorzieningen. Een openbaar of opengesteld toilet is een belangrijk onderdeel van een goede
toegankelijkheid voor alle bezoekers van een winkelcentrum;
Door de Maag Lever Darm Stichting een HogeNood App ontwikkeld is, waarin overzichtelijk
gemaakt kan worden waar de toiletten in Barendrecht zich bevinden, zodat inwoners met
hun smartphone direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet vinden.



Verzoekt het college:

•

•

•

•

De ambitie te verhogen ten aanzien van de ranglijst Toiletvriendelijke gemeente door in de
top 50 te willen komen;
Zich in te zetten om meer toiletten in de gemeentelijke gebouwen openbaar toegankelijk te
maken;
In overleg te treden met de winkeliersvereniging BIZ Middenbaan en de eigenaar van
Carnisse Veste om samen met hen te zorgen dat meer winkeliers en horecaondernemers dan
tot nu toe het geval is een steentje bijdragen door hun toilet open te stellen;
Het belang van openbaar toegankelijke toiletten onder de aandacht te laten brengen door de
bedrijfscontactfunctionaris bij de ondernemers, en hen te bewegen om in het straatbeeld
kenbaar te maken dat er bij hen een opengesteld toilet aanwezig is en deze ook toe te
voegen aan de HogeNood app;
Zich in te spannen om de daadwerkelijke vindbaarheid van openbare en opengestelde
toiletten voor heel Barendrecht te verbeteren, niet alleen in winkelcentra maar ook in

bijvoorbeeld wandel- en fietsgebieden;
Als gemeente partner te worden van HogeNood, een inlog te nemen op de app van
HogeNood om zodoende de gegevens van alle beschikbare toiletten te kunnen actualiseren;
Voor inwoners met geen of beperkte digitale vaardigheden een papieren overzicht te
creë ren;
Dit onderwerp op te nemen in de 'Lokale Inclusie Agenda’ omdat openbaar toegankelijke
toiletten voor veel chronisch zieken als buik- en blaaspatiënten, maar ook voor mindervalide
rolstoelers, een voorwaarde zijn om aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen;
Uiterlijk 15 juni 2023 aan de raad terug te koppelen hoe deze motie is uitgevoerd en welke
resultaten zijn bereikt.

•

•

•

•

•

En gaat over tot de orde van de dag,

Barendrecht, 21 februari 2023,
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S.T. Jakoeb C.D. Schaap


