
Geachte heer/ mevrouw, griffier,   
 
Gisteravond hebben wij met veel interesse het debat gevolgd over het openbaar toilet. Hierbij onze 
reactie. 
 
Wij delen uw mening dat het belangrijk is om met een goed beleid te komen omtrent 
toiletvoorzieningen in het centrum. Dat is inderdaad niet goed geregeld nu, het is niet duidelijk voor 
de bezoekers in het centrum.  
Mocht een openbaar toilet schoon en uitnodigend zijn dan is dat de oplossing. In de praktijk zijn wij 
die echter nog niet tegen gekomen… Vaak zijn deze toiletten vies en/ of defect, dat geldt helaas ook 
voor de zelfreinigende versies. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat de investering en jaarlijkse 
kosten fors zullen zijn.  
 
Vorige week hebben wij meerdere gesprekken hierover gevoerd met betrokkenen bij de gemeente 
en hebben wij aangeboden om dit via de winkeliers te regelen. Meerdere ondernemers in het 
centrum bieden op locaties met en goede dekking over het centrum, toiletten aan. Bijvoorbeeld op 
De Deel, bij het Kettingplein en in Lange Nering Oost.  
 
Wij willen benadrukken dat de ondernemers dit niet zullen doen zonder een redelijke vergoeding. 
Net als bij een openbaar toilet zal ook bij een toilet van een ondernemer regelmatig ellende 
aangetroffen worden en een fatsoenlijke vergoeding lijkt ons dan zeer op zijn plaats. Wij verwachten 
anders dat de ondernemers net zo zullen reageren als de ondernemer van De Ketting, met het gevolg 
dat er dan geen toiletten meer beschikbaar worden gesteld. De toiletten zullen dan alleen 
beschikbaar zijn voor de eigen klanten. Er zal dan geen medewerking zijn voor een sticker op de deur 
en of vermelding in een app. 
Een andere optie die werd genoemd is om een combinatie te maken van een openbaar toilet en de 
toiletten van ondernemers, dit zal uiteraard de totale kosten nog hoger maken. 
 
Wij merkten de verbazing over het feit dat wij dit argument en deze oplossing, slechts vijf dagen voor 
het debat hebben medegedeeld. Wij willen benadrukken dat wij het zeer op prijs stellen om mee te 
denken over zaken aangaande Emmeloord centrum en worden graag in een vroeger stadium 
benaderd of geïnformeerd. Wij hebben veel kennis en zeer goede en directe contacten met de 
ondernemers. Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op!   
 
Namens het CME bestuur, Jeroen Beekman (voorzitter)  
 
Met vriendelijke groet, 
Gastvrij Emmeloord  
 
Jacqueline de Ruiter 
Centrum Coördinator 
 
 
 

 
 
 


