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D66 heeft hoge nood: 'Snel meer
toiletten in de Goese binnenstad’
GOES - Er moeten snel extra toiletten komen in de Goese binnenstad! Dat vindt de lokale
fractie van D66. Ze roept het college op snel actie te ondernemen. Wethouder Cees Pille zegt
binnenkort met informatie te komen over een mogelijk tweede openbaar toilet aan de oostkant
van de stad.
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,,Nu de horeca gesloten is, hebben bezoekers van de stad en het winkelende publiek alleen aan de
westkant van de stad de mogelijkheid om gebruik te maken van een openbaar toilet’’, zei D66-
fractievoorzitter Saskia Verheij tijdens de gemeenteraadsvergadering, doelend op het gratis toilet
aan de Ostendestraat. ,,En dat is op zondag ook nog eens gesloten.’’ Door het ontbreken van
voldoende toiletten kunnen veel mensen volgens Verheij nu geen bezoek aan de stad brengen.
Bijvoorbeeld als ze blaas- of darmproblemen hebben. ,,En dat terwijl we een gastvrije gemeente
willen zijn.’’
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Tweede toilet

D66 roept het college op ‘toiletbeleid’ te gaan ontwikkelen. Dat vond wethouder Cees Pille te ver
gaan. Hij wees erop dat mensen onder normale omstandigheden meer mogelijkheden hebben,
doelend op de horeca. Wel bood hij enige hoop op de komst van een tweede openbaar toilet aan de
oostkant van de stad. ,,Daarover komen we op korte termijn met meer inlichtingen.’’ Verheij toonde
zich van die toezegging niet heel erg onder de indruk. ,,De plannen voor een openbaar toilet aan de
oostkant liggen er al jaren, maar het is er nog steeds niet.’’

Volgens D66 hoeft het niet zo moeilijk te zijn. ,,Voor 700 euro heb je al mobiele toiletten.’’ Die
zouden volgens de fractie in elk geval uitkomst kunnen bieden zolang de horeca nog gesloten is.
,,We hebben geen idee hoe lang dat nog gaat duren.’’ Dat er in de binnenstad meer mogelijkheden
moeten komen om te kunnen poepen of plassen vindt overigens de hele gemeenteraad. Die nam in
april nog unaniem een motie aan waarin er bij het college op werd aangedrongen te onderzoeken of
er meer openbare toiletten kunnen komen. Ruim een jaar geleden liet het college op haar beurt nog
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Hoe ga je je nieuwe woning
inrichten als je minder
ruimte hebt? TMC Wonen

LEES MEER

weten dat een tweede openbaar toilet, aan de oostzijde van de stad, waarschijnlijk veel geld gaat
kosten. ‘Voor minder dan een ton zal dat waarschijnlijk niet lukken.’

Bibliotheek

Eén van de argumenten die de raad eerder aandroeg om juist aan de oostkant zo'n toilet te willen, is
dat de bibliotheek gaat verhuizen. Daar kunnen mensen nu tijdens openingstijden nog terecht als ze
hoge nood hebben. De bieb verhuist volgend jaar naar een nieuw onderkomen aan het Bleekveld.
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