
met toiletten erbij  
worden uw inwoners en 
bezoekers blij
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Beste gemeenteraadslid,

Gefeliciteerd met uw zetel en de verantwoordelijkheid voor het bestuur over uw gemeente voor de  
komende jaren! Eén van de taken van uw gemeente is het voorzien in (openbare) toiletten voor haar  
inwoners en bezoekers. Helaas is dat in uw gemeente nog niet goed geregeld: er zijn nog steeds  
onvoldoende openbare of opengestelde toiletten. Gelukkig kunt u daar als raadslid wat aan veranderen,  
wellicht geïnspireerd door goede voorbeelden:

Dankzij deze en andere acties is het aantal toiletten in de HogeNood-app van zo’n 3600 toiletten 
begin 2018 ruimschoots verdubbeld naar 7500 begin 2022. 

Dat is mooi, maar daarmee zijn we er nog niet, want: 

  oo Bijna 90% van de mensen heeft moeite een toilet te vinden bij hoge nood. Acht op de tien Nederlanders heeft 
daarom weleens wildgeplast of -gepoept;

  oo Eén op de drie Nederlanders vindt dat zijn levenskwaliteit leidt onder het gebrek aan toiletten;
  oo Bijna één op de vier mensen blijft soms tot regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden. Bij vrouwen is dat 

In 2018 sluit één op de twaalf gemeenten een coalitieakkoord met daarin geld voor 
meer toiletten. Zo maakt Den Haag vanaf dan structureel 150.000 euro per jaar vrij 
voor openbare toiletten.

2018

2019 is het jaar van de initiatiefvoorstellen: raadsleden in Amsterdam, Utrecht,  
Renkum en Pijnacker-Nootdorp stellen voor om de toiletnorm in hun gemeente te 
adopteren: om de 500 meter een toilet in het centrum, drukke voetgangers- en  
verblijfsgebieden. Hun collega’s steunen die voorstellen overal (bijna) raadsbreed. 

2019

In 2020 gaat de horeca op slot, en daarmee ook de toiletten voor winkelpubliek.  
Dit laat weer eens zien hoe afhankelijk we zijn van de horeca voor ons toiletbezoek. 
Maar: gemeenten als ’s-Hertogenbosch, Groningen, Zwolle, Roermond, Alkmaar, 
Valkenburg aan de Geul en Nijmegen plaatsen tijdelijke toiletten, zodat winkelpubliek 
haar hoge nood kan verlichten. 

2020

In 2021 lanceren we de toiletnorm voor de natuur: om de 5 km een toilet langs 
wandelpaden en om de 25 km langs fietsnetwerken. Ook opent Zevenaar een 
droogtoilet. De Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumenten krijgen een 
half miljoen euro van de Postcodeloterij om toiletten in natuurgebieden  
te plaatsen.

2021

Kortom, beste raadslid: maak werk van toiletbeleid!  
Breng het in bij het coalitieakkoord, dien een motie in of stel een amendement voor op de Kadernota.  
Hulp nodig? Mail dan naar ivothonon@mlds.nl of bel 06 37 33 37 93.
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