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Motie “Meer toiletten erbij maakt iedereen blij”
Ingediend door George Lernout 50PLUS, Fred Walravens FvD, Trees Janssens PvdD en
Maaike Walraven GroenLinks

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 6 november 2020.
Constaterende dat,
• Mobiliteit, natuur en recreatie kerntaken zijn van de provincie
• Iedereen vijf tot acht keer per dag naar het toilet moet
• Een op de tien Nederlanders soms tot vaak thuisblijft vanwege het ontbreken van openbare
toiletten1
• Patiënten- en andere organisaties verenigd in de Toiletalliantie wijzen op een groot gebrek aan
openbare en opengestelde toiletten in ons land
• Deze organisaties een gratis app hebben laten ontwikkelen genaamd de HogeNood-app, waarop
gebruikers kunnen zien waar zich in de omgeving een wc bevindt
Overwegende dat
• Iedereen zich vrij moet voelen om de deur uit te gaan
• De provincie het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleert
• Zeeland enkele miljoenen toeristen per jaar ontvangt en gastvrijheid om goede
toiletvoorzieningen in de publieke ruimte vraagt
Roepen het College van Gedeputeerde Staten op
• Te inventariseren waar openbaar toegankelijke toiletten ontbreken bij busstations, in natuur- en
recreatiegebieden, langs provinciale wegen en langs het Zeeuwse wandel- en fietsnetwerk
• Bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met horeca-ondernemers en winkeliers over
toiletgebruik door passanten, en hen te vragen zich aan te melden bij de HogeNood-app
• Om daar waar geen afspraken mogelijk zijn te bekijken of toiletten gerealiseerd kunnen worden
in samenspraak met gemeentes of andere partijen
• Om in het voorjaar van 2021 over de voortgang van de inventarisatie en de eventuele financiële
gevolgen te rapporteren.
en gaan over tot de orde van de dag.
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Bron: onderzoek van ECORYS gecombineerd met gegevens van de Maag Lever Darm Stichting en Continentie
Stichting Nederland. Er zijn 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen blaaspatiënten van wie één op de vier
regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten, en één op de drie soms. Dit zijn ruim 5 respectievelijk
6% van 17 miljoen Nederlanders, samen één op de tien.

