
From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 6 november 2018 10:33:58
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen CDA m.b.t. 'Hoge nood in binnenstad Woerden'
Attachments: CDA art. 42 vragen Hoge nood.pdf 

Aan het college

CC raad

CC domeincontrollers

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van de CDAfractie inzake ‘Hoge nood in binnenstad Woerden’. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 6 december a.s.).

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



1 

 

 

 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Hoge nood in binnenstad Woerden 

Deze vragen zijn naar aanleiding van een artikel in het AD van woensdag 1 

november 2018 ('Een gastvrije gemeente heeft genoeg toegankelijke toiletten'). 

 

Volgens de Maag-Lever-Darmstichting blijven nu twee miljoen buik- en 

blaaspatiënten regelmatig thuis uit angst om niet op tijd een toilet te kunnen vinden. 

Daarom pleit de stichting voor meer voor iedereen toegankelijke toiletten in winkels 

en horecagelegenheden. Dat hoort bij een gastvrije gemeente. 

 

De bewegwijzering naar de aanwezige (semi) openbare toiletten laat vaak te wensen 

over. De app Hoge nood is volgens de stichting niet actueel, omdat gemeenten en 

inwoners de aanwezige toiletten niet toevoegen. 

 

De binnenstad van Woerden heeft één openbaar toilet. In bovengenoemd 

krantenartikel is te lezen dat de gemeente Woerden winkeliers en 

horecaondernemingen heeft gevraagd hun toiletten beschikbaar te stellen voor 

bezoekers van de binnenstad. 

 

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en 

wethouders: 

 

1. Is naar uw mening één openbaar toilet in een aantrekkelijke binnenstad als die 

van Woerden voldoende? Zo ja, waarom? Zo nee, wat bent u voornemens hier 

aan te doen? 

2. Hoeveel openbare voor publiek toegankelijke toiletten heeft de binnenstad van 

Woerden op dit moment? Dus naast dat ene openbare toilet van de gemeente. 

3. Blijft de gemeente Woerden achter bij vergelijkbare gemeenten als het om de 

aanwezigheid van (semi) openbare toiletten in de binnenstad gaat? 

4. Is de app Hoge Nood compleet als het om de openbaar voor publiek 

toegankelijke toiletten in de binnenstad van Woerden gaat? 

5. Wat is het resultaat van de vraag van de gemeente aan de winkeliers en 

horecaondernemingen om hun toiletten beschikbaar te stellen? Heeft die actie 

van de gemeente geleid tot meer toiletgelegenheid voor de bezoekers van onze 

binnenstad? Zo ja, hoeveel extra toiletten? Zo nee, waarom niet? 
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6. Zijn de winkels en horecaondernemingen in de binnenstad die hun toilet 

beschikbaar stellen ook als zodanig herkenbaar? Hebben zij bijvoorbeeld een 

sticker op de deur of raam? 

7. Is er naar de mening van het college sprake van een goede fysieke (borden) en 

digitale (website gemeente en/of Stadshart naast app Hoge Nood) 

bewegwijzering naar de in de binnenstad aanwezige (semi) openbare toiletten? 

Zo ja, waarom? Zo nee, bent u voornemens hier iets aan te gaan doen? 

 

Wij rekenen op spoedige beantwoording, in ieder geval binnen de daarvoor gestelde 

termijn.   

 

Namens het CDA Woerden, 

Rumo van Aalst, raadslid 
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