
 
 

               
 

MOTIE: TOILETBELEID GOES 
 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op 17 december 2019 
 
Kennisgenomen hebbende van 

- De informatie tijdens het digitale Toiletsymposium op 19 november jl. georganiseerd 
door de Toiletalliantie (https://www.waarkaniknaardewc.nl);  

- De aanbevelingen voor een zogenoemd Toiletbeleid voor gemeenten; 
- Het feit dat er in 2/3 van de gemeenten een tekort is aan openbaar toegankelijke 

toiletten; 
 

Overwegende dat 
- De gemeente Goes een gastvrije, toegankelijke en inclusieve gemeente wil zijn voor 

haar eigen inwoners en bezoekers; 
- Iedereen die de binnenstad van Goes bezoekt, met of zonder beperking, zich vrij en 

prettig moet kunnen voelen tijdens het winkelen of bezoek; 
- Uit de informatie van de Toiletalliantie blijkt, dat 65plussers, kinderen onder de 10 jaar 

en buik- en blaas patiënten vaak een toilet nodig hebben;  
- Er al jaren sprake is van de wens om een een toilet aan de Oostkant van de binnenstad 

te realiseren en door de verhuizing van de Openbare Bibliotheek deze wens nog 
dringender is geworden; 

- Er nu tijdens de coronamaatregelen geen horecagelegenheden open zijn, waar – al dan 
niet inclusief het nuttigen van een consumptie – gebruik gemaakt kan worden van een 
toilet; 

- Juist tijdens deze coronamaatregelen inwoners opgeroepen worden om bij lokale 
ondernemers te winkelen; 
 

Is van mening dat:  
- Het gebruik kunnen maken van een schoon en toegankelijk toilet een mensenrecht 

genoemd kan worden;  
- Het maatschappelijk niet acceptabel is dat veel mensen niet, of niet gedurende langere 

tijd, onze binnenstad kunnen bezoeken, vanwege het feit dat er onvoldoende 
mogelijkheden zijn om gebruik te maken van een toilet; 

- Deze situatie door de coronamaatregelen verergerd is; 
 

Besluit: 
- Het college de opdracht te geven zo spoedig mogelijk een Toiletbeleid voor Goes te 

ontwikkelen voor alle toiletbezoekers, met of zonder beperking, met – voor op de korte 
termijn –  specifieke aandacht voor de coronasituatie.  
Met als doel het uitbreiden van de toegankelijkheid van toiletten in openbare gebouwen,  
horeca en winkels en zo nodig in nieuwe, tijdelijke en/of permanente, voorzieningen. 

- Het college te verzoeken hierbij gebruik te maken van de adviezen en aanbevelingen 
van de Toiletalliantie en de raad hiervoor een financieel voorstel te presenteren. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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