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Beantwoording raadsvraag 
 

 

Onderwerp Openbare toiletvoorziening 

 

Datum 

 

27 november 2020 

 

Nummer 

 

RV-2040 

  

Steller vraag Mark van den Heuvel Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

Marinus Biemans 

 

Steller 

  

Marcel Robroek 

  

Datum afdoening 10 december 2020 

 

 

Inleiding 

De decembermaand komt er aan en is een periode waarin ondernemers in het centrum 

graag een graantje meepikken van winkelend publiek. Naast de reguliere dagelijkse 

boodschappen wordt er in deze periode ook veel gekocht voor Sinterklaas, Kerst en Oud 

en Nieuw.  

 

Veel mensen komen op de fiets en gaan wandelend door het dorp boodschappen doen, ook 

vanuit de kerkdorpen. Inkopen worden zoveel mogelijk gecombineerd om het aantal 

bezoeken te beperken, maar waardoor het verblijf in het dorp vaak wat langer duurt. En 

hoewel iedereen dit probeert te doen in een zo kort mogelijke tijd, wil dat niet zeggen dat 

er geen behoefte is voor een sanitaire stop.  

 

Jammer genoeg moeten wij constateren dat door de sluiting van de horeca en het 

gemeentehuis in de namiddag er momenteel geen mogelijkheid bestaat in Deurne om in 

de namiddag ergens gebruik te maken van een toiletvoorziening. Gezien de pandemie zijn 

ook winkeliers er niet op ingericht om hun, vaak personeelstoilet, beschikbaar te stellen 

voor winkelend publiek.  

 

Graag willen we onze lokale ondernemers steunen door lokaal kopen zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken. Een sanitaire voorziening voor het winkelend publiek zou dan ook erg 

welkom zijn. Verschillende dorpen en steden hebben hier al op ingespeeld door toilet-

voorzieningen te plaatsen.  

 

Vraag en antwoord 

 

1. Heeft de gemeente Deurne een alternatief voor een openbare toilet-

voorziening?  

Op dit moment is er geen alternatief voor handen buiten het gemeentehuis en de 

bibliotheek. Beide zijn open voor publiek tijdens openingstijden. 

 

2. Is het mogelijk om één of meerdere toiletvoorzieningen te plaatsen of een 

aantal horecagelegenheden te benaderen die, eventueel tegen een vergoeding, 

hun deuren mogen openen om winkelend publiek gebruik te laten maken van 

hun toiletvoorziening?  

Horecagelegenheden zijn momenteel gesloten en daarmee niet toegankelijk voor 

publiek. Hierop kan helaas geen uitzondering worden gemaakt vanwege de corona-

maatregelen. De gemeente en centrummanagement denken mee in mogelijke 

oplossingen.  
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3. Zijn er hier al gesprekken of aanvragen voor binnengekomen vanuit onder-

nemers of centrummanagement? 

Met centrummanagement vindt regelmatig overleg plaats. Er zijn geen aanvragen 

binnengekomen. 

 

 


