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Geachte heer Bosch, 

Op 19 juni jongstleden ontvingen wi j uw brief waarin u aandacht vraagt voor de problemen die 
mensen met een incontinentieprobleem kunnen ondervinden wanneer er in het openbaar gebied 
geen toiletvoorzieningen zijn. U verwijst daarbij naar het VN Verdrag en geeft aan dat iedere 
gemeente voldoende, goed bereikbare openbare toiletvoorzieningen moet hebben. 
Daarom heeft u een aantal vragen gesteld waarop wi j graag willen reageren. 

Onze gemeente telt ca. 36 .000 inwoners. 
In Nijverdal zijn twee openbaar toegankelijke toi letten die van 8.00 uur tot 22 .00 uur 's avonds 
beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur diverse gemeentelijke 
gebouwen, zoals sportlocaties, zwembad en gymlokalen waar men gebruik van kan maken. 

Wij hebben geen beleid ten aanzien van openbare toiletvoorzieningen. 
Wel hebben we geprobeerd om, bijvoorbeeld in combinatie met een fietsenreparatiebedrijf bij ons 
stat ion, een openbaar toilet te realiseren maar dat is niet gelukt. 
Ook hebben we in onze contacten met de winkeliersvereniging en horeca-ondernemers aandacht 
gevraagd voor deze problematiek. We hebben gewezen op een project "Nette Toi lette", zoals dat 
in sommige gemeenten is uitgevoerd, waarbij deelnemers (waaronder horeca) hun toiletten 
kostenloos ter beschikking stellen. Dit is dan zichtbaar door een felroze deursticker. 
Maar dat heeft (nog) niet tot concrete resultaten geleid. 

Wij weten wel dat ook de plaatselijke HEMA de toi letten beschikbaar stelt. 

Kortom, het heeft onze aandacht en we kijken op welke wijze we de voorzieningen kunnen 
uitbreiden. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. R.J.P. Willemsen 
Locc 




