
   

 

Motie: HogeNood  

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 30 maart 2023.  

Constaterende dat:  

• We investeren in een inclusieve samenleving met vitale inwoners waar iedereen tot zijn recht 

komt, niemand wordt uitgesloten of benadeeld en waarbij iedereen op een gelijkwaardige manier 

kan deelnemen aan de maatschappij; 

 • Waar een goed voorzieningenklimaat is door te bevorderen dat er toiletten beschikbaar komen 

niet alleen in het centrum van Steenbergen maar ook in al haar kernen en dit nu geen prioriteit 

heeft; 

*Steenbergen op plek 328 van de 344 gemeenten van de landelijke HogeNood enquête scoort, als 

het gaat om toiletvriendelijke gemeenten in Nederland. Met deze plek op de ranglijst, gaan wij niet 

inclusiever zijn voor onze inwoners en bezoekers. Sterker nog, wij sluiten mensen zelfs uit.  

* Toegankelijke toiletten een bijdrage leveren aan de gastvrijheid van de gemeente Steenbergen; 

Het ontbreken van openbare toiletten geen reden mag zijn dat mensen zich terugtrekken in 

eenzaamheid;  

 Uit onderzoek van de Maag, Darm en Leverstichting blijkt dat bij 47% van de gemeentes de norm 

van - bij een radius van 500 meter- niet gehaald wordt en dat de gemeente Steenbergen bij die 47% 

hoort.  

• Er winkels, horecagelegenheden, maatschappelijke ontmoetingsplekken, etc. zijn waar mensen met 

HogeNood gebruik mogen maken van het toilet, maar dit niet bij iedereen bekend is;  

• De gratis HogeNood app en website, inzicht geeft in en waar toegankelijke toiletten te vinden zijn;  

Overwegende dat:  

 Er 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten zijn in Nederland, die de deur niet uit durven omdat ze bang 

zijn bij HogeNood niet op tijd of geen toilet te kunnen vinden;  

 Er personen jong en oud zijn die, zeker wat geruster in openbaar gebied willen vertoeven wanneer 

zij de wetenschap hebben dat er een openbaar toegankelijk toilet is; 

*De gemeente Steenbergen een inspanningsverplichting en verantwoording heeft om bedrijven en 

goedwillende inwoners te ondersteunen bij het openstellen van hun toiletten. Willen we de drempel 

voor burgers en ondernemers verlagen om mee te doen, dan kan de optie om de kosten van toilet- 

en schoonmaakbenodigdheden via een financiële tegemoetkoming te regelen, een overweging zijn. 

Roept het college op: 



* Winkels, horecagelegenheden, maatschappelijke ontmoetingsplekken, etc. in de gemeente 

Steenbergen te attenderen (via de gemeentelijke website, SLOS, media, OPS, etc.) op 

bovengenoemde problematiek en hen te wijzen op aanmeldmogelijkheden van de gratis website en 

app van HogeNood;  

• Te zorgen voor HogeNood toiletstickers voor de winkels, horecagelegenheden en maatschappelijke 

ontmoetingsplekken die zich aanmelden bij HogeNood zodat zij ook vanaf de buitenkant als dusdanig 

herkenbaar zijn; 

 • Aan te sluiten bij https://www.hogenood.nl/ en via media en stads en kern plattegronden te 

communiceren dat men middels de HogeNood-app openbare toiletten kan vinden; 

• Een inventarisatie te doen naar bestaande openbare toiletten en kansen voor mogelijke uitbreiding 

van toiletvoorziening in de gehele gemeente; 

*Een plan van aanpak op te stellen naar mogelijkheden voor gratis toiletfaciliteiten en gebruik in de 

gehele gemeente: 

* Een voorstel te presenteren hoe een subsidieregeling eruit zou komen te zien, zodat inzichtelijk 

wordt hoe groot het budget moet worden. 

*Het HogeNood voorstel presenteren bij de behandeling van de “perspectiefnota 2024” juli 2023 en 

het budget opnemen in de perspectiefnota 2024; 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Ad Theuns  D. Kouwen 

D66   Volkspartij 


