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Zut hen

MOTIE GEMEENTERAAD

Motie nummer: ^

Datum indiening 9 oktober 2017

Onderwerp: Openbare toiletten in Zutphen

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen d. d. 09 oktober 2017,

Overwegende dat:
i. We als Zutphen een gastvrije gemeente willen zijn, met de ambitie om meer bezoekers te

ontvangen;

Er een groeiende groep mensen is die aan aandrangincontinentie lijdt en daardoor zeer
regelmatig een toilet moet bezoeken;

Ouders met kinderen regelmatig op zoek moeten naar een toilet;
Er in het centrum eigenlijk geen toegankelijke en herkenbare openbare toiletten zijn;

II.

iii.

IV.

v. Het urinoir aan de Berkelkade niet de meest plezierige sanitaire voorziening van de gemeente is;
vi. De verzinkbare urinoirs op het Schupstoel en de Nieuwstad alleen op uitgaanstijden (en alleen

voor mannen) te gebruiken zijn;
vii. Het mogelijk is dat een aantal winkels en horecabedrijven hun toiletten, eventueel tegen

betaling, openstelt voor bezoekers;

viii. Er bedrijven zijn die openbare toiletten plaatsen in ruil voor reclame op de buitenzijde van deze
voorziening1.

Is van mening dat:

a. Openbare toiletten, voor zowel vrouwen als mannen, behoren tot de basisvoorzieningen in een
stad;

b. Een aantrekkelijke, gastvrije en bruisende stad deze toiletvoorzieningen biedt voor bezoekers
en inwoners.

Vraag aan het college:
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van één of meerdere

openbare toiletten in het stadscentrum;
2. Hierbij de constructie te onderzoeken, eventueel in overleg met Stichting Zutphen Promotie, voor

het plaatsen van toiletten met reclamevoorziening op de buitenkant;
3. In gesprek te gaan met winkels en horecabedrijven over de mogelijkheden om hun sanitair-

voorzieningen open te stellen;
4. De Raad hierover voor 1 januari 2018 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s): Hein Bruns DA Zutphen-Warnsveld), Marj li es e (PvdAZutphen-Warnsveld)

1 Diverse Nederlandse gemeenten hebben één of meerdere zogeheten "sanisettes" van bijvoorbeeld de
firma JCDecaux. In ruil voor de reclameruimte aan de buitenkant van de sanitair ruimte plaatst het
bedrijf een aantal afsluitbare openbare toiletten - dus ook voor vrouwen geschikt.


