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Geacht raadslid,
Op 26 juni 2018 heeft u een amendement aangenomen met als onderwerp
'publieke toiletvoorziening centrum . Het verzoek aan het college was om
een kinderverzorgingsruimte inclusief openbaar toilet op te nemen in de
inventarisatie van gewenste ontwikkelingen in het centrum.
Het realiseren van een nieuwe openbare toiletvoorziening, die altijd
beschikbaar is, is een te dure oplossing. Het college heeft om deze reden

andere mogelijkheden geïnventariseerd. De uitkomst is dat op 3 september
2019 besloten is om een overeenkomst aan te gaan met Verhagen Witgoed,

gevestigd op de Karei Mollenstraat Zuid 5, om een publieke toiletvoorziening
met kinderverzorgingsruimte te realiseren. Dit toilet is vanaf medio oktober
gedurende openingstijden te gebruiken door centrumbezoekers. Ook

bezoekers die minder mobiel zijn kunnen gebruik maken van dit toilet,
omdat het is voorzien van onder meer steunbeugels, een verlaagde wasbak
en ruimer is dan een regulier toilet.

Voor mensen die volledig rolstoelafhankelijk zijn is dit toilet niet geschikt
omdat er geen ruimte is om de rolstoel naast de wc te plaatsen.
Het is dus geen invalidentoilet, maar een minder validen toilet.
Vanuit Centrummanagement is aangegeven dat zij op dit moment nog geen
andere mogelijkheden zien om een invalidentoilet re realiseren. Ook binnen

de Kerverij zijn er nu geen mogelijkheden. Voor mensen die volledig
rolstoelafhankelijk zijn, is er dus nog geen oplossing.
Een invalidentoilet in het centrum blijft daarom een belangrijk
aandachtspunt.

We blijven in gesprek met ondernemers. Wanneer de mogelijkheid zich
voordoet zullen wij, in samenwerking met ondernemers, ook een
invalidentoilet realiseren. Tot die tijd blijven we communiceren over de

mogelijkheden die er wei zijn. Dat zijn in het centrumgebied de toiletten van
Verhagen Witgoed, de Orangerie en Lunchroom Lekker. Buiten dit gebied

gaat het om de toiletten in het gemeentehuis en Theater de Hofnar
(invaliden toilet).
Vanuit de gemeente zullen wij via diverse on- en offline kanalen actief
communiceren over de publieke toiletvoorziening om er zoveel mogelijk
bekendheid aan te geven. Ook het Centrummanagement zal die
communicatie ondersteunen.
Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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