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Steenbergen, 10 januari 2023

Beste Mevrouw Baseliers,

U heeft schríftelijk vragen gesteld over de HogeNood applicatie van de Stichting 
Maag Darm en Lever. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere 
vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

7. De uitslag van onze gemeente Steenbergen in de landelijke score van de 
HogeNoodapp heeft ons verbaast. Het is bijzonder slecht gesteld met de openbare 
toiletvoorzieningen in onze gemeente: we staan bijna op de laatste plaats. Herkent u 
zich in deze gedachtegang en wat gaat op korte en lange termijn hieraan doen?

Het is bekend bij de gemeente Steenbergen dat de bekendheid en zichtbaarheid van 
openbare toiletten in de gemeente een aandachtspunt betreft. We zien ook in dat het 
beschikbaar hebben van openbare toiletten bijdraagt aan een gastvrije gemeente en 
van belang is voor mensen met maag, darm en lever aandoeningen. We hebben ook 
vernomen dat onze buurgemeente Roosendaal hier actief mee aan de slag is gegaan, 
met positief resultaat. Er is daarom contact gelegd met de gemeente Roosendaal om 
te vragen of ze open staan voor een gesprek om tips en adviezen uit te wisselen. 
Daarnaast zijn we actief in gesprek met ondernemers in de kernen over het 
beschikbaar stellen van het toilet voor bezoekers. Een extra voorziening in de vorm 
van een openbaar toilet kan een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de 
kernen.

2. Waarom is onze gemeente geen lid of aangesloten bij de Maag-lever-darm-stichting?

De gemeente wordt door de GGD geadviseerd over onderwerpen die de 
volksgezondheid en -hygiëne betreffen. Het is geen wettelijke taak van de gemeente 
om aansluiting te vinden bij stichtingen die zich richten op de volksgezondheid zoals 
de Maag, Darm en Lever Stichting
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3. Waarom maakt u geen gebruik van de opgebouwde deskundigheid van de Maag- 
leverdarm-stichting?

Dat de gemeente geen lid is van de Maag, Darm en Lever stichting betekent niet dat ze 
geen gebruikt maakt van de deskundigheid van deze stichting. We hebben contact met 
de community HogeNood. We nemen kennis van en delen de informatie die we van 
hen ontvangen met de ondernemers in de gemeente Steenbergen.

4. Vindt u het wel gepast om voor goud te gaan met onze gemeente door te promoten dat 
we aantrekkelijke, toegankelijke recreatie gemeente zijn, terwijl er geen voldoende openbare 
toiletten zijn. Wat is de mening van het college in deze?

Met het beleidskader "Economische Kracht" en het Marketing Uitvoeringsprogramma 
"Gemeente Steenbergen heeft goud in handen" werken we hard aan het aanbod - in 
de breedste zin van het woord - in Steenbergen. Met de groei van het aanbod zien we 
ook een groei in het aantal bezoekers. Elke bezoeker die gebruikt maakt van één van 
de faciliteiten in de gemeente Steenbergen kan daar ook gebruik maken van een toilet. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe (recreatieve) faciliteiten wordt in de planontwikkeling 
de realisatie van een openbaar toilet meegenomen. Zodat het aanbod op peil blijft.

5. In de oordeelsvormende vergadering gaf u aan dat de horecagelegenheden die de 
toiletvoorziening beschikbaar stellen, een informatieve sticker hebben. Wat is de 
meerwaarde van een sticker op het moment dat (horeca) gelegenheden gesloten zijn? Heeft 
u een oplossing?

De openingstijden van de horeca, detailhandel en openbare gebouwen in de kernen 
zijn ruim opgezet. De bezoeker die een van de kernen, en daarmee de voorzieningen 
aandoet zal dit doorgaans binnen deze openingstijden doen. Hierdoor zal er slechts 
een heel klein percentage bezoekers voor een gesloten deur staan bij hoge nood. 
Tevens zijn er in de gemeenschapshuizen in de kernen en het gemeentehuis ook 
mogelijkheden om naar het toilet te gaan.

6. Voor mensen die hoge nood hebben en geen toiletvoorzieningen in hun omgeving kunnen 
vinden is het zeer vervelend om op deze manier plezierig buiten te zijn. Zij blijven thuis: 
achter de geraniums. Naar onze mening zijn dit nieuwe, sociale, eenzame burgers. Bent u 
het er mee eens dat we daarmee ons doel voorbijschieten of heeft u daar een andere 
mening over?

Het voorzieningen aanbod in de kernen is op peil. We zijn van mening dat we de 
zichtbaarheid hiervan, en dan met name de openbare toiletten, moeten versterken.
Dit doen we door met de informatie van de community HogeNood, de voordelen én 
het belang van een openbaar toilet te communiceren met ondernemers. En ze zo te 
bewegen om zichtbaar te laten zien dat het toilet openbaar toegankelijk is.

7. Bent u bereid een poep of pies-nota op te stellen met de nodige creativiteit en sociale 
cohesie voor plaatsing van toiletunits die passen bij de omgeving en de vraag van het 
publiek?
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Het voorzieningen aanbod in de kernen van de gemeente Steenbergen is op peil. Daar 
waar de bezoeker gebruik maakt van één van deze voorzieningen kunnen ze over het 
algemeen ook gebruiken maken van het openbare toilet. Waar op dit moment de 
focus op wordt gelegd is de zichtbaarheid van het aanbod van openbare toiletten.

Het plaatsen en beheren van een zelfvoorzienend openbare toilet in de openbare 
ruimte brengt naast de hoge aanschaf-, beheer-, en onderhoudskosten, ook hygiëne 
risico's met zich mee. Doordat het schoonhouden van openbare toiletten lastig is, 
ontstaat er een grotere kans op overdracht van ziektes. De hygiëne kan niet continu 
gewaarborgd worden. Gezien het bestaande aanbod in de kernen, de hoge kosten én 
de eisen met betrekking tot hygiëne is het college niet bereid om openbare toiletten te 
plaatsen.

8. Ons omvangrijke buitengebied met zijn mooie natuur elementen en de hot-shots, vragen 
ook om toiletvoorzieningen. Neemt u deze ook in ogenschouw en mee in uw uitvoering of 
bent u een andere mening toegedaan en dat wel - niet van plan?

Niet alleen het voorzieningen niveau in de kernen is op orde, ook bij de trekpleisters in 
het buitengebied zijn o.a. horeca faciliteiten gecreëerd. De bezoeker kan hierdoor 
altijd gebruik maken van een toilet. Elke fiets en wandelroute die de gemeente 
Steenbergen heeft ontwikkeld bestaat uit de mogelijkheid om een horeca locatie te 
bezoeken. Om het omvangrijke buitengebied volledig toilet vriendelijk te maken dient 
het netwerk van openbare toiletten zo groot te zijn dat de kosten niet meer te overzien 
zijn. Daarom is het college niet bereid om openbare toiletten te plaatsen in het 
buitengebied.

9. Realisering van toiletvoorzieningen in de gehele gemeente in een keer is zeker een utopie, 
maar bent u bereid om een tijdspad aan te geven naar realisering? Zo nee: waarom niet?

Het huidige college is van mening dat de samenwerking met ondernemers en 
brancheverenigingen de best passende manier is om openbare toiletvoorzieningen in 
de gemeente aan te bieden. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd met 
ondernemers en brancheverenigingen en nemen we de kennis van de community 
HogeNood mee in deze gesprekken. Ook stimuleren we de ondernemers om de 
HogeNood applicatie, welke gratis is, te gebruiken voor het zichtbaar maken van het 
openbaar toilet. Het college zal zoals beantwoord bij vraag 7 en 8 geen openbare 
toiletvoorzieningen realiseren.

10. U bent voornemens om uw collega in Roosendaal te bezoeken om informatie op te 
halen. Deze informatie willen wij ook graag ontvangen: bent u daartoe bereid?

We zijn uitgenodigd door de collega's van de gemeente Roosendaal om met elkaar het 
gesprek te voeren over openbaren toiletten. De tips en tricks die we tijdens dit gesprek 
ophalen zullen we delen met brancheverenigingen, ondernemers en andere 
geïnteresseerden.

11. Bent u bereid openbaar toiletbeleid in Steenbergen te ontwikkelen, zo ja op welke 
termijn, zo nee waarom niet?
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Naast de aandacht voor openbare toiletten in het gesprek met de ondernemer, 
worden bij nieuwe ontwikkelingen openbare toiletten meegenomen in de 
planvorming. Dat lijkt ons voor nu voldoende om openbare toiletvoorzieningen te 
waarborgen.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgennee
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