Aan de Leden van de Gemeenteraad
Gemeente De Bilt
Maartensdijk, 13 december 2017
Onderwerp: Realisatie openbare, universele toiletten

Geachte leden van de Gemeenteraad,
In het kader van het VN-Verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking pleit de
werkgroep Toegankelijkheid al jaren voor een openbaar, universeel toilet dat toegankelijk èn
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.
In onze ogen een taak voor de (decentrale) overheid.
Al jarenlang pleit de werkgroep Toegankelijkheid hiervoor met name in het formele overleg rond het
Centrumplan. Tot op heden is er nog geen concreet resultaat te melden.
Recentelijk (3 oktober 2017) hebben wij dit onderwerp nog eens ter sprake gebracht tijdens ons
kennismakingsoverleg met burgemeester Potters en het reguliere overleg met wethouder mevrouw
Brommersma.
Winkelgebieden hebben in Nederland in het algemeen en in De Bilt in het bijzonder geen of beperkt
een openbaar, universeel toilet dat toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. In het kader van het
VN-Verdrag is dit een overheidstaak om dit te realiseren voor iedere burger, ongeacht zijn beperking.
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 een winkelgebied. Dit komt de
kwaliteit van het winkelgebied ten goede en zal de omzet alleen maar verhogen.
Ten aanzien van het Centrumplan Bilthoven is nu de situatie dat de gemeente die
verantwoordelijkheid bij een private partij legt. Je moet dus een winkel en/of restaurant in als burger
van De Bilt met of zonder beperking, op de door de private partij gestelde voorwaarden en
openingstijden.
De Kwinkelier en het Vinkenplein zijn nu nog in de ontwikkelfase. Daarom is het belangrijk dat de
gemeente aangeeft dat er een openbaar, universeel toilet moet komen, omdat dit past in het
“inclusief beleid” van de gemeente.
We willen niet alleen vragen maar ook helpen om tot dit universele, 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. Onze

vertegenwoordiger in de werkgroep Centrumplan Bilthoven 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. 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, universeel toilet (toegankelijk en bruikbaar
voor iedereen) 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.
U kan 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
(Adviesraad Sociaal Domein De Bilt i.o.)
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