
Retourneren aan:
Continentie Stichting Nederland,
Postbus 11, 2100 AA Heemstede
[dan wel p/a Sweelinckstraat 37, 2651 VT Berkel en Rodenrijs]

Of per e-mail aan info@continentiestichting.nl Vragen? Bel 06-512 933 47

Gemeente: _
...............±iöfi£.L&£Q...................................

Omcirkel wat 
van toepassing 
is. Desgewenst 
antwoorden 
separaat 
/oelichten

Contactpersoon:

tel.nr: ..................................... e-mail:...........................................................................
1/ Bestaat er binnen uw gemeente een door de gemeenteraad vastgesteld 

beleid ten aanzien van openbare toiletvoorzieningen1 ? W Nee/nvt

2/ Zet uw gemeente zich in voor (semi-) openbare (zie voetnoot): _
Toiletvoorzieningen voor mannen

m
nee/nvt

Toiletvoorzieningen voor vrouwen nee/nvt
Toiletvoorzieningen genderneutraal ((^( ’CX

Rolstoeltoegankelijke toiletvoorzieningen nee/nvt
Toiletvoorzieningen met verzorgingsunits voor kinderen ja nee/favt

3/ Zet uw gemeente zich in voor (semi-)openbare (zie voetnootjtoiletvoorzieningen vanwege:
Participatie aan de samenleving door mensen met 
continentieproblemen?

nee/nvt

Bevordering bezoek winkelgebied? Ja ((nee/nvt
Gastvrijheid ten aanzien van bezoekers van de gemeente? m 1 nee/nvt

Tegengaan van wildplassen? m nee/nvt
4/ Zijn belanghebbende groeperingen (bijvoorbeeld van patiënten en/of 

gehandicapten) betrokken bij het gemeentelijk beleid ten aanzien van 
openbare toiletvoorzieningen?

ja nee/nvt

5/ Is binnen uw gemeente één ambtenaar (of team van ambtenaren) belast 
met uitvoering van beleid ten aanzien van openbare toiletvoorzieningen?

nee/nvt

6/ Is binnen uw gemeentebegroting budget opgenomen voor openbare 
toiletten? (zie voetnoot) s nee/nvt

7/ Stelt uw gemeente toiletten in gemeentelijke gebouwen open als semi- 
openbare toiletten? (zie voetnoot)

nee/nvt

8/ Is er in de openbare ruimte in uw gemeente bewegwijzering naar
Openbare toiletten ja

Opengestelde toiletten in openbare gebouwen ja (nee/nvt
9/ Stimuleert uw gemeente openstelling door ondernemers (zie voetnoot) door:

Actief benaderen ondernemers (l nee/nvt
Samenwerking met centrummanagement of winkeliersvereniging 1 nee/nvt

Financiële stimulans "ja 7ne^/nvt

10/ Zijn opengestelde toiletten bij ondernemers herkenbaar aan b.v. stickers? &___ nee/nvt

1 Openbare toiletvoorzieningen zijn onder te verdelen in:
Openbare toiletten zijn in principe 24/7 (of met zeer ruime openingstijden) al dan niet gratis toegankelijk. Ze 
kunnen (tijdelijke) vrijstaande toiletunits zijn in de openbare ruimte of onderdeel van een gebouw 
(bijvoorbeeld treinstation, parkeergarage, fietsenstalling, benzinestation).

Opengestelde toiletten heten ook wel semi-openbare toiletten. Dit zijn toiletten in openbare gebouwen 
(gemeentehuizen, multifunctionele centra, bibliotheken, zwembaden, buurthuizen en dergelijke) maar ook bij 
ondernemers zoals.banken, winkels, horeca of supermarkten waar ook niet-klanten naar het toilet mogen, in 
de regel zonder het te vragen. Soms zijn ze gratis, soms niet. Deze toiletten zijn gesloten als het gebouw ook 
gesloten is.


