
 

Maartensdijk, 13 oktober 2017 

 

 

Geachte heer Miers,  Kragting  en de Rooij  

Beste Hans, John en Wilco, 

 

In dit schrijven willen wij een dwingend beroep op U doen om  u in te zetten om een openbaar toilet 

te realiseren, wat toegankelijk is voor mensen met een beperking.  Dit in het kader van  de 

centrumplannen/realisatie  gebiedsontwikkeling  de Kwinkelier/Vinkenplein  in Bilthoven . 

 In het kader van het VN-Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking pleit de 

werkgroep toegankelijkheid al jaren voor een openbaar toilet dat toegankelijk en bruikbaar is voor 

iedereen. Niemand uitgezonderd! Dit is in het kader van de inclusieve samenleving ook een vereiste 

voor gemeenten. Zo’n toilet behoort tot de algemene voorzieningen voor iedereen. Al jaren is dit in 

verschillende overleggen door Wilma genoemd, maar tot op heden nog zonder resultaat. Op 3 

oktober heeft burgemeester Potters een kennismakingsbezoek gebracht aan de Advies Raad Sociaal 

Domein De Bilt i.o.. Bij die gelegenheid hebben wij hem en wethouder Anne Brommersma 

geïnformeerd over de wens voor een openbaar toilet in het centrum van De Bilt en de informatie die 

we gevonden hebben. Die informatie willen we ook met jullie delen, vandaar dit schrijven met  

dringende verzoek een openbaar toilet, die toegankelijk is voor mensen met een beperking,  in het 

centrum van Bilthoven te realiseren. 

Veel winkelgebieden hebben tegenwoordig al een openbaar toilet dat toegankelijk is voor iedereen. 

Ouderen, mensen met kleine kinderen die net zindelijk zijn, baby’s die verschoond moeten worden 

en mensen met een beperking kunnen dan langer verblijven in zo’n winkelgebied. Dit komt de 

kwaliteit van het winkelgebied ten goede en zal de omzet alleen maar verhogen. Deze wens is niet 

alleen van ons afkomstig, maar wordt zoals jullie weten ondersteund door de klankbordgroep  (zie de 

eerder gegeven adviezen) en een aantal raadsleden. 

De Kwinkelier is nu nog in de ontwikkelfase. Daarom is het belangrijk dat de gemeente aangeeft dat 

er een openbaar toilet moet komen, omdat dit past in het “inclusief beleid” van de gemeente. Nu 

kan het meegenomen worden in het ontwerp van de nieuwe Kwinkelier en Vinkenplein.  

Het is deze fase van planvorming en realisatie  NU OF NOOIT! 

We willen niet alleen vragen maar ook helpen om tot dit openbare toilet te komen. Wij zijn op het 

spoor gekomen van een bedrijf, Toletto, dat deze betaalbare toiletten kan bouwen (renoveren of 

nieuwbouw). Ingepast in of aangepast aan de omgeving waar het moet komen. Station, 

winkelcentrum, parkeergarage etc. We hebben informatie met voorbeelden bijgevoegd. De prijs gaat 

per m2, en is afhankelijk van de wensen en de plaats waar het toilet moet komen. Wilma heeft 

contact gezocht met de firma Toletto. Zij heeft gesproken met Ferry Bontan (06-31639288). Hij kan 

alles vertellen over de mogelijkheden, de prijzen en de procedures. Ook kan hij een presentatie 

verzorgen en meedenken in de planvorming. Eén telefoontje naar hem is voldoende. 

  



 

Uit dit gesprek is ook duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van het 

toilet geen probleem hoeft te zijn. Dit is op te lossen door te kiezen voor een self cleaning toilet. Ook 

betaald gebruik is mogelijk; met muntjes, contactloos of met een bonnetjessysteem waarbij je het 

bonnetje bv bij de winkeliers weer kunt verzilveren. Een extra klantenbinding en mogelijk hebben 

jullie deze ervaring al opgedaan in een tankstation aan de Duitse snelwegen. 

Wij brengen de wens van vele burgers om een openbaar toilet in het centrum van Bilthoven te 

krijgen nogmaals onder jullie aandacht. Wij denken dat zowel De Kwinkelier als het Vinkenplein nu in 

een ontwikkelfase zitten waarbij dit verzoek nog meegenomen kan worden. Deze kans moet de 

gemeente zich niet laten ontnemen.  

Jullie kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor overleg of informatie. Ook wijzen we op 

de site van de adviseur toegankelijkheid (www.batutrecht.nl) waar de brochure ‘Sanitair’ te vinden is 

met afmetingen van een toilet dat ook voor rolstoelgebruikers geschikt is. 

 

We hopen snel iets van U te vernemen, 

 

 

Voorzitter WMO adviesraad De Bilt 

(Sociaal Domeinraad De Bilt i.o.) 

 

Mede namens Wilma Dijkstra en Yvonne Wesselink 

Werkgroep Toegankelijkheid/ Advies Raad Sociaal Domein De Bilt i.o. 

 


