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Onderwerp: Toegankelijke toiletten in Meierijstad. 
 
 
Donderdag 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad met krappe meerderheid van 17 
stemmen voor en 15 tegen een amendement aangenomen om openbare 
(rolstoel)toegankelijke toiletten te realiseren in de kernen van Veghel, Schijndel 
en Sint-Oedenrode. 
 
Uitspraken vragen om toelichting 
In reactie op het voorstel van de fractie Hart gaf de portefeuillehouder aan eerst de schouw 
van winkels en horeca door de Stichting Toegankelijk Meierijstad af te willen wachten om zo 
een beeld te krijgen welke zaken hun toilet ook voor niet-klanten open willen stellen. Om 
zaken in een juist perspectief te houden willen we als stichting hierin enige duidelijke 
nuances aanbrengen. Daarbij mag er geen misverstand ontstaan dat onze stichting een 
onafhankelijk orgaan is dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over algemene 
toegankelijkheid en inclusie. Die adviezen worden zowel aan de gemeente, bedrijven, 
instellingen en desgevraagd particulieren gegeven.  
 
Toegankelijke voorzieningen geen gunst maar een recht! 
In haar doelstellingen weet de stichting zich gesteund door het ‘VN-verdrag handicap’ dat 
door Nederland, als een van de laatste landen, in juni 2019 is geratificeerd. Het verdrag 
versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat 
zij recht hebben om zelfstandig te wonen, onderwijs te volgen, het openbaar vervoer te 
gebruiken en/of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. Het betreft in Nederland zo’n twee 
miljoen mensen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van College Rechten 
van de Mens. We willen nog eens onderstrepen dat volwaardig deelnemen aan het 
maatschappelijk leven daarmee geen gunst maar officieel een recht is geworden. 
 
Integrale aanpak. 
De maatschappij, de hele leefomgeving moet daarop ingericht zijn. Dat beperkt zich niet tot 
een ruimer contingent levensloopbestendige woningen maar ook tot de leefomgeving buiten 
de woning. Daar horen ook zoveel mogelijk toegankelijke toiletten bij. Zowel van individuele 
inwoners als van verzorgenden en mantelzorgers krijgen we signalen dat veel mensen 
noodgedwongen in hun directe woonomgeving moeten blijven omdat ze (bijna) nergens 
naar het toilet kunnen, laat staan een toegankelijk toilet. Wat heb je dan aan een 
toegankelijk huis als je genoodzaakt bent achter de gordijnen te moeten blijven zitten? Dan 
liggen vereenzaming en isolatie op de loer (zeker in situaties als tijdens Corona). 
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Project schouw op toegankelijkheid bij ondernemingen. 
Daarom heeft onze stichting de checklijst voor de schouw van winkels en horeca uitgebreid 
met vragen over aanwezigheid en mogelijk gebruik van een bezoekerstoilet. Natuurlijk wordt 
ombouw naar een toegankelijk toilet én aanmelding bij de app ‘Hoge Nood’ meteen onder de 
aandacht gebracht. 
 
Enorme vertraging door Corona-pandemie. 
Genoemde projecten stonden al ruim voor de uitbraak van de Corona-pandemie in de 
planning. De daarmee samenhangende risico’s en maatregelen hebben de uitvoering danig 
vertraagd. Als gevolg van de voorschriften zijn maatregelen getroffen die voor enige 
ondernemingen gevolgen, bijvoorbeeld qua looprichting en betaalmogelijkheden aan de 
kassa, hebben gehad. Het is nog onduidelijk of deze maatregelen tijdelijk of blijvend zijn. 
Wanneer Corona definitief uitgewoed is kan geen enkele deskundige met zekerheid zeggen.  
 
Meierijstad omvat een uitgebreid gebied en op onze lijst komen momenteel zo’n 500 te 
schouwen bedrijven voor. Dat betekent dat we ook geen zekerheid kunnen geven wanneer 
deze schouw is afgerond en het tijdstip waarop het bijbehorende rapport kan worden 
opgesteld. Daarnaast zijn we afhankelijk van onze eigen beperkte capaciteit én de vlotte 
medewerking van betrokken ondernemers. 
 
Stichting Toegankelijk Meierijstad al jaren bezig voor openbare toegankelijke 
toiletten. 
Dit specifieke project staat overigens los van de wens om in elke grote kern van Meierijstad 
tot een openbaar toegankelijk toilet te komen, 24/7 bereikbaar en bruikbaar voor mensen 
met een beperking. Zo zijn in de avonduren en grote delen van de weekenden de meeste 
winkels gesloten en maar enkele toiletten echt toegankelijk (denk aan rolstoelers). Mede 
gelet op de nog steeds toenemende vergrijzing ondersteunt onze stichting het raadsbesluit 
om snel tot deze voorzieningen te komen van harte! 
 
Schouwingsproject staat los van realisatie openbare toegankelijke toiletten. 
De reactie van het college om eerst de schouw af te wachten is niet juist; nooit aan de orde 
geweest, noch het verband met de realisatie van deze elementaire voorzieningen. Onze 
onafhankelijke stichting heeft deze voorziening voor elk van de hoofdkernen al jaren bepleit. 
Beide zaken staan los van elkaar. Ze vervangen elkaar niet, vullen elkaar wel aan! 
Onze stichting wil elk misverstand hieromtrent met dit bericht wegnemen. 
 
 

 
 

Mededeling voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor de pers zijn exemplaren van het rapport beschikbaar. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr A. Buiting 
Telefoonnummer  06-21631008 

E-mailadres: info@toegankelijkmeierijstad.nl 


