UTRECHT
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Motie: Meer toiletten erbij maakt iedereen blij!

Provinciale Staten van Provincie Utrecht bijeen te Utrecht op 30 oktober 2019,

AANVAARD

Constaterende dat:

•
•
•
•
•

•

Mobiliteit, natuurbeheer en recreatie belangrijke kerntaken zijn van de provincie;
Iedereen zo'n vijf tot acht keer per dag naar het toilet moet;
één op de tien Nederlanders af en toe tot vaak thuisblijft vanwege het ontbreken van
openbare toiletten1;
Busstations, park&rides, natuurgebieden en toeristische overstappunten (TOP's) vaak
(nog) geen toiletten hebben;
Nederland het VN-Verdrag Handicap heeft ondertekend en geratificeerd, en zich
daarmee verplicht de buitenruimte en het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor
iedereen;
Steeds meer gemeenten, provincies en natuurorganisaties werk maken van openstelling
van toiletten in hun eigen gebouwen en bij winkels en horeca in het centrum en/of
investeren in openbare toiletunits, en deze aanmelden op de HogeNood-app;

Overwegende dat:

•
•

Iedereen zich vrij zou moeten voelen om de deur uit te gaan;
Wij willen dat mensen de auto laten staan en het openbaar vervoer of de fiets nemen
als dat kan en Iedereen onbelemmerd van de natuur zou moeten kunnen genieten;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om:

•

•

•

Te inventariseren bij welke busstations, natuurgebieden/bezoekerscentra,
snelfietsroutes en toeristische overstappunten (openbare) toegankelijke toiletten in
onze provincie ontbreken;
Bij locaties zonder toiletten afspraken te maken met nabijgelegen horeca-gelegenheden
of winkels over toiletgebruik door passanten en deze aan te melden bij de HogeNoodapp;
Provinciale Staten in het eerste kwartaal 2020 over de voortgang van de inventarisatie
te informeren en eventuele financiële consequenties te betrekken bij de voorjaarsnota
2020.

En gaan over tot de orde van de dag.
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Hanane Bittic

/

fNK
✓

,.fl

''

Bron: onderzoek van ECORYStgeco \ 'bine rd met gegevens van de Maag Lever Darm Stichting en
Continentie Stichting Nederland: Er zijn 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen bfaaspatiënten, van wie
één op de vier regelmatig tot vaak thuisblijft vanwege een gebrek aan toiletten, en één op de drie soms.
Dit zijn ruim 5 resp. 6% van de 17 miljoen Nederlanders, samen één op de tien.
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