Blog 8: mei 2018

Onderwerp: Hoeveel is een openbare toiletvoorziening waard?
Het is zaterdag, mooi weer en je besluit te gaan winkelen in het centrum van Valkenswaard. Ondanks
dat er veel leegstand is, ben je toch een paar uur lekker bezig. En dan die druk op de blaas. Snel, ik
zoek een toilet, maar waar?
Veel winkeliers worden benaderd met de vraag of van hun toilet gebruik mag worden gemaakt.
Nergens – echt nergens – in het dorp staat aangegeven waar je van een openbaar toilet gebruik mag
maken. Je moet het toevallig maar weten waar je terecht kunt.
Ben je op de been. Dan lukt het vaak nog wel om een toilet te vinden. Ben je rolstoelgebruiker. Dan
heb je een probleem. Dit laatste is een reden voor mensen werkzaam in de verzorging om niet of
nauwelijks met hun cliënten in een rolstoel naar ‘het dorp’ te gaan.
“Samen voor Valkenswaard” kreeg tijdens de verkiezingscampagne van 2018 de handen van velen op
elkaar. Ons voorstel:
Huur als gemeente de begane grond van een leegstaand winkelpand. Bouw dit om tot een
nette besloten ruimte waar (groot)ouders, verzorgers of oppassers kinderen kunnen
verzorgen, verschonen, voeden of waar moeders kunnen kolven. Gebruik de begane grond
daarnaast om een openbaar toilet te creëren inclusief invalidentoilet. Kosten? Geschat zo’n
€ 100.000,- + huur incl. schoonmaak. En voor dat laatste zijn creatieve ideeën te bedenken.
Resultaat: één leegstaand pand
minder; een schitterende voorziening
voor veel jonge gezinnen (die wilden
we toch voor Valkenswaard behouden
en aantrekken he!) en meer mensen
naar ons centrum. En dat voor
minimale structurele lasten. Het is een
kwestie van willen en keuzes maken.
In april 2018 tijdens de raadsvergadering waarin de Agenda 22 werd behandeld (hoe passen we de
omgeving aan, waardoor iedereen kan meedoen) geeft wethouder Tindemans uit het niets aan dat
Valkenswaard een openbare toiletvoorziening kent bij twee lunchrooms en dat invaliden bij de
Hofnar terecht kunnen.

Zo, da’s prettig. Je staat met een groepje rolstoelgebruikers bij C&A en zoekt een invalidentoilet.
Nergens staat waar je die kunt vinden. Tot iemand weet dat de Hofnar een voorziening heeft. Dan is
het nog ver lopen in de hoop dat je op tijd bent. Dat is nou net de reden dat veel rolstoelgebruikers
wegblijven uit het centrum, want erg centraal is de Hofnar niet.
Op 7 mei komt de gemeente wederom uit het niets – maar wel goed – met een publicatie: Gratis
toiletvoorziening in winkelgebied Valkenswaard bij ‘Luncherij Smakelijk’ aan de Kerverij 2 en bij ‘De
Orangerie’ op de Corridor 33. Je bent daarbij dus niet verplicht om een consumptie te gebruiken.
En? Was het dit? Weten bezoekers (uit andere dorpen) nu waar het is? Lokt dit rolstoelgebruikers
naar het centrum? “Samen voor Valkenswaard” is opbouwend kritisch. Dus alle beetjes helpen. Ook
deze bekendmaking. Maar ben eerlijk het voldoet bij lange na niet.

En daarom: PvdA, CDA en H&G: jullie zijn bezig met het coalitieprogramma 2018-2022. Jullie
wilden input van anderen. Lees dit blog en doe er je voordeel mee. Of beter nog: doe er wat mee!
Want een openbare toiletvoorziening is heel veel waard. Meer dan de Euro’s die het kost!

