
 
 
 
 

 

 

 

 

Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z 19/034790 

Documentnummer: 187162 

Datum: 12 mei 2020/verzonden 13 mei 2020 

Onderwerp: Openbaar toilet in het centrum van Wassenaar 

Bijlage(n): Impressie van stickers 

 

Geachte Raad, 

In het coalitieakkoord is ingezet op het versterken van het centrum van Wassenaar, inclusief wifi, 
betere stalling voor fietsen en een openbaar toilet. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van 
€600.000 waarvan €75.000 voor het realiseren van een openbaar toilet. Op 10 juli 2019 is Motie 
070 van VVD, PvdA, D66 en CDA aangenomen. Middels de motie heeft u het college opgedragen te 
bekijken hoe een toegankelijk, voor bezoekers vindbaar en centraal gelegen in het winkelgebied, 
openbaar toilet binnen bestaande voorzieningen, bijvoorbeeld in de bibliotheek, (financieel) 

gefaciliteerd kan worden. Graag berichten wij u over de wijze waarop wij uitvoering hebben 
gegeven aan deze opdracht uit het coalitieakkoord en aan Motie070. 

Oproep 

Eind 2019 hebben wij samen met het Centrummanagement en Horeca Nederland een oproep onder 
centrumondernemers en pandeigenaren geplaatst om hun toilet als openbaar toilet beschikbaar te 
stellen. Met het beschikbaar stellen van een openbaar toilet kunnen ondernemers en 
pandeigenaren zich van hun meest gastvrije kant laten zien. Ook is gevraagd wie een ruimte 
beschikbaar wilde stellen voor een openbaar mindervalide toilet. Een belangrijke voorwaarde 
hierbij was dat er in het centrum tenminste 1 mindervalide toilet minimaal 5 dagen in de week en 

ook enkele avonden geopend zou zijn.  

Reacties 

Op deze oproep hebben wij zeven reacties ontvangen. Twee van deze locaties stellen een 
mindervalide toilet beschikbaar. Het betreft de Openbare Bibliotheek Wassenaar en de nieuw 
gevestigde Horecagelegenheid La Casita. De andere vijf locaties stellen een ‘gewoon’  toilet 
beschikbaar en liggen verspreid over het centrum. Met de betreffende ondernemers is afgesproken 
dat zij hun openbare toilet kenbaar maken door middel van het plaatsen van de sticker op hun ruit. 

In de bijlage vindt u een impressie van de betreffende sticker. Ook zal hun gelegenheid 
opgenomen worden in nog te realiseren informatievoorziening. Omdat zowel winkels, horeca als 

een dienstverleningsinstantie een openbaar toilet beschikbaar stellen verwachten wij bij eventuele 
faillissementen nog steeds voldoende gelegenheden aan te kunnen bieden. 

Sterk centrum 

Er wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijk, goed functionerend en toekomstbestendig centrum 
van Wassenaar. Een centrum dat bewoners, bezoekers en bedrijven verleidt en waarin partijen 



 

 

graag willen investeren. In het streven naar een aantrekkelijk en gastvrij centrum past een 

openbaar toilet. Mensen met hoge nood, mindervaliden, toeristen en ouders met jonge kinderen 

stellen een openbaar toilet erg op prijs. Door samen te werken met Horeca Nederland, het 
centrummanagement en ondernemers hebben wij zodra de coronamaatregelen het toelaten 
kosteloos meerdere (miva) toiletten voor de bezoekers openbaar kunnen maken. Passend bij het 
coalitieakkoord zal de reservering van €75.000 voor het openbaar toilet worden besteed aan de 
uitvoering van het Centrumplan.  

Wij vertrouwen erop dat Motie070 hiermee is afgehandeld. 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage:  

 
 
 


