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Informatienota 

 

Onderwerp  

Openbare en Opengestelde toiletten  

 

Nummer 2019/1034776 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Kürk, G.  

Telefoonnummer 023-5113594 

Email gkurk@haarlem.nl 

Kernboodschap  

Afgelopen jaar heeft in samenwerking met de horeca, culturele instellingen, semi 

openbare instellingen een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal 

toiletvoorzieningen voor mannen, vrouwen en mindervaliden.   

 

Naar aanleiding van de toezegging bij de behandeling van de informatienota van 

april 2019 is een overzicht gemaakt van de nieuwe toiletvoorzieningen die zijn 

aangemeld in de Hogenood App. Daarnaast informeert deze nota u ook over de 

mogelijkheden van het openbaar maken en openstellen van toiletten in Haarlem.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Relevante eerdere 

besluiten 

 

- Motie Trots 11 juli 2018,  Hlm-Haarlem-verdient-een-zeiknota.pdf 

- Toezegging nadenken hoeveelheid openbare toiletten 

BesluitenlijstCommisBesluitenlijst-commissie-Bestuur-8-februari-2018.pdf 

- Informatienota Toiletten (2019 / 1034776) in commissie Beheer op 11 

april 2019  

 

Besluit College  

d.d. 4 februari 2020 

 

Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-86-Motie-Trots-Hlm-Haarlem-verdient-een-zeiknota.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2018/08-februari/17:00/02-08-Besluitenlijst-commissie-Bestuur-8-februari-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018759725-1-Openbare-toiletvoorzieningen-Haarlem-1.pdf
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1. Inleiding  

 

Naar aanleiding van de toezegging bij de behandeling van de informatienota van april 2019 is een 

overzicht maakt van de nieuwe toiletvoorzieningen die zijn aangemeld in de Hogenood App. 

Daarnaast informeert deze nota u ook over de stand van zaken wat betreft het openbaar maken en 

openstellen van toiletten in Haarlem.  

 

2. Kernboodschap 

 

Er heeft afgelopen jaar in samenwerking met de horeca, culturele instellingen, andere semi openbare 

instellingen een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal toiletvoorzieningen voor mannen, 

vrouwen en mindervaliden. Ook is gekeken naar het toegankelijk en bekend maken van 

toiletvoorzieningen in gemeentelijke en andere semi openbare gebouwen.   

 

3. Consequenties 

 
Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de toiletvoorzieningen  
Door het openstellen van de toiletvoorzieningen in de gemeentelijke gebouwen en door 
samenwerking met de horeca-ondernemers is het aantal openbare en opengestelde  
toiletvoorzieningen toegenomen. Veel gemeentelijke toiletten blijken al openbaar toegankelijk te 
zijn, maar vaak is dit niet bekend. Afgelopen jaar zijn deze aangemeld in de HogeNood app.  
In de HogeNood app zijn in totaal 22 nieuwe locaties aangemeld, deze zijn zowel openbare als 
opengestelde toiletten.  Als bijlage zijn naast de bestaande toiletten tevens de nieuwe locaties te 
vinden.  
 
Het toegankelijk maken van toiletvoorzieningen in gemeentelijke en andere semi openbare gebouwen  
Uit een inventarisatie blijkt dat het openstellen van toiletten in fietsenstallingen en parkeergarages 
complexer is dan in eerste instantie leek. De fietsenstalling Smedestraat was wel mogelijk om open 
te stellen. Inmiddels is de fietsenstalling openbaar toegankelijk gemaakt en aangemeld in de 
HogeNood app. De parkeergarage Kamp blijkt een stuk duurder dan verwacht, namelijk circa € 
36.000 exl. BTW. Hier is momenteel geen budget voor. Het toilet in de Kamp is bij openstelling 
moeilijk te beheren door het ontbreken van toezicht. 

 

Voor gemeentelijke gebouwen en andere semi openbare gebouwen zijn er maar beperkt 

mogelijkheden om toiletten openbaar te maken. Vaak bevinden de toiletten zich achter de kassa en 

zijn er beperkingen wegens veiligheid en / of zijn deze openbaar toegankelijk binnen de 

openingsuren. Ook blijkt het lastig om deze locaties toegankelijk te maken in verband met toezicht 

en overlast.   
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4. Vervolg 

 
Er zijn gesprekken geweest met de Koninklijke Horeca Nederland en Centrum Management Haarlem. 

Er is afgesproken dat zij zich inzetten voor het bevorderen van het openstellen van de 

toiletvoorzieningen bij de (horeca ) ondernemers voor iedereen. Tevens dragen zij zorg voor het 

kenbaar maken van de nieuwe toiletvoorzieningen in de HogeNood App. 

 

5. Bijlagen 

 

- Bijlage 1:  Overzicht openbare en opengestelde toiletten  

 

 


