
Goirle, 28 augustus 2018 

Betreft: schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders in het kader van 
artikel 40 in het Reglement van Orde. 

Onderwerp: openbare toiletvoorzieningen in Goirle en Riel  

Geacht college, 

In de ingekomen stukken behorende bij de raadsvergadering van 28 augustus 2018, troffen wij 
een brief aan van de Continentie Stichting Nederland (d.d. 15 juni 2018), waarin zij aandacht 
vragen voor de noodzaak om als gemeente voldoende, goed bereikbare openbare 
toiletvoorzieningen aan te bieden. In hun stuk stellen zij dat veel mensen met incontinentie niet of 
nauwelijks de deur uit durven te gaan omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te 
kunnen bereiken. 
Pro Actief Goirle vindt dit een reëel punt van aandacht. Wij hebben geen inzicht in het 
daadwerkelijk voorkomen van dergelijke problemen in Goirle en Riel. Wij vinden dit echter wel 
passen bij de inclusie-agenda en Goirle als dienstbare gemeente. 

In Goirle zijn geen gebouwen die dienst doen als openbaar toilet. Wél bieden openbare 
gelegenheden als Jan van Besouw, zorginstellingen en horecagelegenheden toiletvoorzieningen die 
mogelijk als openbaar beschouwd zouden kunnen worden. We kunnen ons voorstellen dat hier niet 
altijd gebruik van wordt gemaakt of kan worden gemaakt. 
Is het een idee om met plaatselijke ondernemers in gesprek te gaan om bijvoorbeeld een netwerk 
van openbare toiletvoorzieningen aan te bieden en dat vervolgens bekend te maken? Er zou zelfs 
voor gekozen kunnen worden om deze voorzieningen duidelijk aan te geven middels een sticker of 
symbool aan de deur. Op deze manier zou een fijnmazige voorziening opgezet kunnen worden 
waarmee we onze burgers van dienst zijn en waarmee Goirle zich nog meer op de kaart kan zetten 
als inclusieve gemeente. 

Pro Actief Goirle stelt aan het college de volgende vragen: 
1. Wilt u het onderwerp “openbare toiletvoorzieningen” opnemen in de inclusie-agenda met als 
doel: voldoende, goed bereikbare openbare toiletvoorzieningen in Goirle en Riel? 
2. Wilt u de Stichting Continentie Nederland antwoord geven op hun vragen?  

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. U kunt de vragen schriftelijk beantwoorden, 
waarvoor alvast dank. 

Met hartelijke groeten, 

Christel van Neerven 
Pro Actief Goirle  


