Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

07.03.2011

Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 41 van het RvO voor de gemeenteraad wil ik het college de
volgende vragen voorleggen.
In een brief gedateerd 8 februari 2011 informeert u de raad over een door wethouder Bax
gedane toezegging met betrekking tot onderzoek naar een openbare toiletvoorziening.
Uit de daarin opgenomen zinsnede “Het onderzoek en plaatsen van een openbaar toilet vergt
een investering van minimaal € 100.000,-…….” maak ik op in dat bedrag van € 100.000,zowel onderzoekskosten als investeringskosten zijn begrepen.
Vraag 1: Mijn fractie ontvangt graag een nadere onderbouwing c.q. specificatie van dit
bedrag.
Uit de besluitenlijst van b&w van dec. 2010 maak ik op dat het college goedkeuring heeft
gegeven aan het plaatsen van een verzinkbaar pissoir op de Markt.
Vraag 2: Mijn fractie verneemt graag van U wat de kosten hiervan zijn, wat de gekozen
locatie gaat worden en hoe het tijdpad zal zijn.
Overigens wil ik u er op wijzen dat in verschillende gemeente creatieve oplossingen zijn
gevonden voor het gesignaleerde “plasprobleem”. Zo is er in verschillende gemeentes ( op
div. plaatsen o.a. in Amsterdam, ) op passende wijze gebruik gemaakt van de leegstand in het
winkelgebied door daar een toiletvoorziening mogelijk te maken. Hoewel dit ook privé
initiatieven betreft van particuliere ondernemers is het een interessante ontwikkeling, daar
waar het gaat om het eens op andere wijze benaderen van dit vraagstuk.
Vraag 3: Bent U bereid om op korte termijn te informeren of de daar gevonden oplossing ook
in Valkenswaard toepasbaar is?
En wat te denken van het onderzoeken van de mogelijkheid om de toiletten van de Hofnar aan
te wijzen voor het oplossen van hoge nood problematiek tijdens de openingstijden van de
winkels en de donderdagmarkt. Het is dan weliswaar niet in het exacte winkelhart van
Valkenswaard gelokaliseerd, maar het biedt mensen in ieder geval een alternatief voor de
HEMA. Eventuele extra schoonmaakkosten voor de toiletten lijken mij een post die te
overzien moet zijn en er is tevens een toiletgelegenheid aanwezig voor de rolstoelgebruikers.
Winkelend publiek is overigens zelden te beroerd om wat geld te betalen voor het gebruik van
de toiletten en mogelijk wil iemand ( bijvoorbeeld al dan uitkeringsgerechtigd?) zich
opwerpen als toiletjuffrouw c.q. meneer. Dit om te illustreren dat we het probleem ook
creatief zouden kunnen ‘omdenken’.
Vraag 4: Bent U bereid om de haalbaarheid van bovenstaand alternatief serieus te
onderzoeken, en ons daar binnen redelijke termijn over te informeren?
Het zou erg jammer zijn als het oplossen van het plasprobleem niet verder zou komen dan het
plaatsen van het verzinkbare pissoir. Mijns inziens hebben we het probleem dan voor
minimaal de helft van het aantal in hoge nood verkerende medemensen niet opgelost.
Namens de fractie van Valkenswaard Lokaal, J. M. Smeets.

