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INLEIDING
ACBN voert in opdracht van Huis voor de Binnenstad een onderzoek uit naar openbare en
opengestelde toiletvoorzieningen in de binnenstad van Nijmegen.
Naar aanleiding van de evaluatie van het “Handboek Nijmegen toegankelijk” is in 2019
onderzocht of horecagelegenheden en winkels in het centrum van Nijmegen hun
toiletvoorzieningen vrij toegankelijk willen maken voor publiek met hoge nood.
Op landelijke niveau werd er al in verschillende steden, min of meer gelijktijdig, aandacht
besteed aan het thema. Van zowel lokale als landelijke media kon het onderwerp en de
campagne rekenen op de nodige aandacht.
Het initiatief om vervolgens deze partijen zover te krijgen hieraan mee te werken en zich aan te
melden voor de campagne kon op de nodige bijval rekenen. Binnenstadondernemers reageerden
positief, een voortvarende start leek voor de hand te liggen. Deelnemers werd verzocht hun
opengestelde toiletten herkenbaar te maken door middel van een raamsticker op de voorgevel
van het pand en daarnaast het toilet in te voeren op de app van HogeNood.nl
Nu, amper 2,5 jaar later, moeten we constateren dat er helaas niet veel vooruitgang is geboekt.
Kortstondig leek het aanbod groter te worden, maar inmiddels is het aanbod opnieuw diffuus. De
vindbaarheid is slecht en het is de vraag of de eerder geformuleerde doelen zijn behaald. In de
onlangs (november 2021) verschenen ranglijst van meest toiletvriendelijke steden is Nijmegen
geëindigd op plaats 128. Dat lijkt een lage en teleurstellende score gezien de ambitie van enkele
jaren geleden.
Ondanks dat de positie op deze ranglijst niet alles over het aanbod of gebruik zegt is de lage
positie wel een bevestiging van wat het onderzoek naar de beschikbaarheid van toiletten in de
binnenstad van Nijmegen ook aantoont: het kan en moet beter.
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SAMENVATTING & ADVIES
Nederlandse gemeenten lopen structureel achter met de beschikbaarheid van voldoende
openbare en opengestelde toiletten in hun binnensteden. Ook in Nijmegen lijkt dit het geval. Het
ontbreekt aan structureel beleid ten aanzien van dit onderwerp. Er is bij aanvang van het
onderzoek geconstateerd dat er bij gemeente of direct betrokkenen geen actueel overzicht van
alle toegankelijke toiletten in de binnenstad van Nijmegen bestaat. Of aan de norm van de Maag
Lever Darmstichting wordt voldaan en hoe het gesteld is met de vindbaarheid is onduidelijk.
De inventarisatie toont aan dat er in de binnenstad van Nijmegen 23 openbare en opengestelde
toiletvoorzieningen aanwezig zijn. Elf hiervan betreffen opengestelde toiletten, twaalf openbare,
maar daarvan zijn er zes een urinoir.
De vindbaarheid van de voorzieningen is slecht. De belangrijkste en meest bekende website en
telefoonapp Hoge Nood, waar zowel landelijk als op lokaal niveau naar verwezen wordt, toont
maar acht toiletten. Veel openbare toiletten, ook die in de openbare ruimte, worden niet
weergegeven op Hoge Nood. Verwijzingen naar toegankelijke toiletten via andere kanalen of via
bewegwijzering op straat ontbreken; het maakt de toiletten bijna onvindbaar.
Binnenstadbezoekers worden aan hun lot overgelaten en zijn aangewezen op
horecagelegenheden.
Veel steden kennen een gelijke problematiek, gelukkig groeit het besef van urgentie en de wens
om aangescherpt beleid. Steeds meer steden treffen maatregelen om aanbod en vindbaarheid te
vergroten. Afgaande op de 128ste plek in de ranglijst Meest Toiletvriendelijke Gemeente Van
Nederland lijkt Nijmegen achter te lopen op andere steden.
Structureel beleid en eigenaarschap van het onderwerp ontbreekt. De gemeente verwacht te
veel van horeca en bedrijven, ongeorganiseerd zullen zij echter niet tot een gezamenlijke aanpak
komen. De gemeente zal, in het belang van continuïteit, resultaat, maar ook in het belang van
een goede, gastvrije uitstraling en de positieve effecten op het gebied van citymarketing, zelf het
initiatief moeten nemen richting een gecoördineerde aanpak.
Aan de eerdergenoemde norm wordt overdag, voor het grootste deel van het centrum, voldaan,
een goede dekking in de westelijk deel van de binnenstad, de benedenstad en de Waalkade
ontbreekt. Een aanvulling op het bestaande aanbod, met extra openbare toiletten in de
openbare ruimte én meer opengestelde toiletten is gewenst.
Uitbreiding op het aanbod gevonden moeten worden bij partners, organisaties, bedrijven en
horeca in het centrum. Gewenste locaties worden actief benaderd; van hen wordt een actief
deelnemende rol verwacht en het advies is om met deze partijen een convenant aan te gaan.
Daarmee kan aanbod gecreëerd worden dat qua spreiding, bereikbaarheid, toegankelijkheid en
voorzieningen, de ideale aanvulling vormt op een goed basisaanbod.
Aan de vindbaarheid kan en moet veel gebeuren. In het straatbeeld ontbreken
herkenningspunten of bewegwijzering. De Hoge Nood app is niet afdoende, een soortgelijk
lokaal kanaal ter promotie van de toiletten en de verbetering van de vindbaarheid is vereist,
maar biedt ook kansen. Voldoende beschikbare en bereikbare toiletten dragen bij aan een
inclusieve, gastvrije uitstraling van de stad en zal leiden tot meer bezoek en besteding bij horeca
en winkeliers.
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AANLEIDING
Actieplan Binnenstad Nijmegen: Beschikbaar maken van meer toiletten
Samen met de ondernemers in de binnenstad zorgen we ervoor dat voor iedereen die dat
nodig heeft een toegankelijk toilet in de buurt is. We doen dat door de al beschikbare
toiletten, bijvoorbeeld bij winkels en horeca, vrij toegankelijk te maken. Daarnaast zorgen we
dat ze beter vindbaar zijn, bijvoorbeeld via de app Hoge Nood.

De binnenstad is steeds minder een ‘plek om te kopen’ en steeds meer een ‘plek om elkaar te
ontmoeten’. De ontwikkeling van het verblijfsklimaat van het centrum van Nijmegen heeft
volgens de gemeente prioriteit. De inrichting is op een aantal punten achterhaald. De wensen
van ondernemers, bewoners en bezoekers ten aanzien van de openbare ruimte zijn de afgelopen
jaren veranderd. Ontmoeting staat centraal in de publieke ruimte van de binnenstad. Mensen
met diverse achtergronden, met een variëteit aan interesses komen voor de verschillende
activiteiten die de binnenstad te bieden heeft. Nijmegen gaat voor een inclusieve binnenstad
waar plek is voor iedereen.
De Gemeente Nijmegen heeft samen met Huis voor de Binnenstad en het Bewonersplatform 10
digitale ‘buurtbijeenkomsten’ georganiseerd met ondernemers, (culturele) instellingen en
bewoners uit de verschillende straten in de binnenstad. Daar is de vraag gesteld om mee te
denken over kansen en problemen in de binnenstad.
Uit de interviews en enquêtes onder bezoekers in de stadscentrummonitor komt onder andere
de wens voor meer openbare toiletten naar voren.
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ONDERZOEKSOPZET
De opdracht:
Hoe kan de beschikbaarheid en bekendheid van toiletten voor bezoekers van de stad verbeterd
worden? De vorige campagne (met de Hoge Nood App) wordt geëvalueerd en het aanbod wordt
geïnventariseerd. Hoe kan er meer bekendheid gegenereerd worden bij winkelend publiek? Het
doel is om in juli 2022 bij winkelend publiek bekend te hebben waar zij gebruik kunnen maken
van een toilet.

Doelstelling onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om kwantiteit, vindbaarheid en kwaliteit van openbare en
opengestelde toiletvoorzieningen in de binnenstad van Nijmegen in kaart te brengen om
vervolgens tot een advies te komen om een mogelijke verbeterslag te maken op basis van drie
pijlers: Kwantiteit, Vindbaarheid, Kwaliteit.

Hoofdvraag
Hoe is het gesteld met de kwantiteit, kwaliteit en vindbaarheid van de openbare
toiletvoorzieningen in de binnenstad van Nijmegen?
● Kwantiteit: aantallen, spreiding, dekkingsgraad, openbaar of opengesteld.
● Vindbaarheid: herkenbaarheid, signage, bewegwijzering, marketing.
● Kwaliteit: toegankelijkheid, diversiteit, voorzieningen.

Deelvragen
1.Hoeveel openbare toiletten zijn er te vinden in de binnenstad van Nijmegen en hoe zijn deze
verspreid over de stad?
à Inventarisatie: Actuele situatie, kwantiteit, spreiding
2.Hoe is het gesteld met de vindbaarheid van de openbare toiletten in de binnenstad van
Nijmegen?
à Inventarisatie: Vindbaarheid
3.Hoe gaan andere steden om met het voldoen aan het aantal openbare toiletten in de
binnensteden?
à Vergelijking met andere steden: aanpak en Best Practices

4.Zijn er volgens normering voldoende openbare toiletten in de binnenstad van Nijmegen en
waar zouden er meer bij moeten komen?
à Inventarisatie: Actuele situatie, kwantiteit, normering, spreiding
5.Hoe kunnen we de vindbaarheid van openbare toiletten in de binnenstad van Nijmegen
vergroten?
à Aanbevelingen & Advies
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ACHTERGROND
Maatschappelijke urgentie
Sinds een aantal jaren is er op landelijk niveau maatschappelijke aandacht voor de campagne
“Ieder Toilet Telt”. Een campagne vanuit de Toiletalliantie. Daarbij is er aandacht voor de
beschikbaarheid van voldoende openbare en opengestelde toiletten in de binnensteden van
Nederlandse gemeenten. Nederland loopt structureel achter met dit onderwerp in vergelijking
met de buurlanden, maar ook met landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, VS, Singapore en
Japan. Het is in Nederland, in tegenstelling tot landen als bijvoorbeeld Singapore of NieuwZeeland, niet verplicht om een openbaar en toegankelijk toilet op een centrale plek in een dorp
of stad te plaatsen.
Gemeenten gaan er over of dat wel of niet moet. Als ze een openbaar toilet gaan installeren, dan
moet het dankzij het VN-Verdrag Handicap, wel gelijk rolstoeltoegankelijk zijn.
Sinds 1 januari 2017 geldt een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat
bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met
een beperking. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid
‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als het heel veel geld of
tijd kost.

De Toiletalliantie en Iedere Wc Telt
De Toiletalliantie is een samenwerkingsverband van dertien maatschappelijke organisaties
waarbij de Maag Darm Lever Stichting (MDLS) een belangrijke kar trekkende rol vervult. Deze
alliantie zet zich in voor meer openbare en opengestelde, toegankelijke toiletten in Nederland.
Omdat:
● Een gebrek aan openbare toiletten weerhoudt mensen ervan de deur uit te gaan, wat
uiteindelijk kan leiden tot eenzaamheid.
● Voldoende openbare toiletten voorkomt dat mensen gezondheidsproblemen
ontwikkelen/verergeren (door ophouden en minder drinken) en ongelukjes.
● De aanwezigheid van voldoende toiletten maakt de omgeving aantrekkelijker voor een
langer verblijf.

Het belang van voldoende toiletten in de binnenstad van Nijmegen
Er zijn verschillende doelen die met een hoger aantal én meer bekendheid van (semi) openbare
toiletten in de binnenstad van Nijmegen worden gediend:
Een gastvrij Nijmegen
Het centrum van Nijmegen wordt bezocht door toeristen en recreërend publiek. Publiek wil bij
een bezoek aan het centrum graag gebruik kunnen maken van een toilet. Voldoende
mogelijkheden daarvoor dragen bij aan een aantrekkelijke en gastvrije stad.
Een toegankelijk en inclusieve stad
Vanaf 1 januari 2017 geldt in Nederland het ‘VN-verdrag Toegankelijkheid’. Mensen met een
beperking hebben dezelfde rechten en mogelijkheden als mensen zonder beperkingen. Het doel
is een inclusieve samenleving. Toiletten vormen een belangrijke voorwaarde voor de
toegankelijkheid. Voor mensen in een rolstoel of met een rollator zijn invalidentoiletten
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onmisbaar, maar normale toiletten zijn van even groot belang voor mensen met Maag Darm of
Leveraandoeningen.
Medische redenen
Buik- en blaaspatiënten, ouderen, vrouwen en kinderen moeten vaker dan gemiddeld naar het
toilet. Die zijn er te weinig, waardoor een kwart van de buik- en blaaspatiënten regelmatig
thuisblijft omdat ze bang zijn geen toilet te vinden. Van alle toiletten is slechts één op de drie
toegankelijk voor gehandicapten, dus zij blijven misschien nog wel vaker thuis omdat zij geen
toilet kunnen vinden.
Vergrijzing
De Nijmeegse bevolking groeit en vergrijst de komende jaren geleidelijk. De doelgroep van 65+
Maakt meer gebruik van het toilet, de vraag voor het bedienen van deze doelgroep neemt toe.
Wildplasproblematiek
Wildplassen zorgt voor overlast voor omwonenden, ondernemers en bezoekers van de stad. Het
leidt tot extra onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden voor de DAR en daarmee tot extra
kosten voor de gemeente. Voldoende openbare toiletvoorzieningen vormen een middel tegen
deze overlast.
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INVENTARISATIE
Beschikbare toiletten binnenstad Nijmegen
à Hoeveel openbare toiletten zijn er te vinden in de binnenstad van Nijmegen en hoe zijn deze verspreid
over de stad?

Wat is het actuele totale aanbod van openbare en opengesteld toiletten in Nijmegen?
Er is bij aanvang van het onderzoek, voor zover bekend, bij de gemeente noch bij Het Huis van de
Binnenstad geen actueel overzicht met alle toegankelijke toiletten in de binnenstad van
Nijmegen beschikbaar. Om tot gefundeerde conclusies en aanbevelingen te kunnen komen zal er
een actueel overzicht moeten worden gemaakt dat als uitgangspunt voor verder onderzoek zal
dienen. Om tot zo een actueel overzicht te komen is het on- en offline te vinden aanbod op rij
gezet.
Offline is er weinig tot niks te vinden. Er zijn voor zover bekend geen actuele folders of
stadsplattegronden verkrijgbaar waarop een aanbod van toiletten in de binnenstad van
Nijmegen staat aangegeven. In het vorige onderzoek (“Implementatieplan (semi) openbare
toiletten” – Chiel te Loeke 17/6/2019) is een ouder, door De Gelderlander in 2017 op rij gezet en
afgedrukt overzicht aangehaald. Volgens dit overzicht van de Gelderlander waren er in 2017 17
toegankelijke toiletten in de binnenstad van Nijmegen.

Afbeelding 1: Overzicht toiletten binnenstad Nijmegen, De Gelderlander 18/05/2017

Ook online blijkt er weinig informatie te vinden. Op enkele verwijzingen in een paar oude
artikelen in De Gelderlander na wordt er alleen op de officiële bezoekers website van Nijmegen
Into Nijmegen een summier overzicht gegeven en nog naar wat externe bronnen verwezen. De
belangrijkste verwijzing daarbij is die naar de eerdergenoemde, landelijk bekende website en
applicatie voor het vinden van toiletten: Hoge Nood.
Hoge Nood is een op landelijk niveau opererend platform dat naar eigen zeggen het beste, meest
actuele aanbod van toiletten in Nederland weergeeft. Het aanbod wordt door Hoge Nood via een
8
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interactieve kaart op hun eigen website en hun beter bekende telefoon- en tablet-applicatie
vindbaar gemaakt.

Hoge Nood Interactieve Kaart
Het overzicht van toiletten op de interactieve kaart van Hoge Nood is het meest uitgebreide
overzicht dat online terug te vinden is. Het telt van alle gevonden overzichten de meeste
toiletten en is daarom in dit onderzoek als uitgangspunt genomen voor verdere inventarisatie.
Op de kaart worden 37 toiletlocaties getoond, maar als gevolg van het ontbreken van
gedetailleerde locatie- of adresgegevens zijn elf van die getoonde toiletten niet herleidbaar; niet
te controleren op beschikbaarheid en toegankelijkheid en om die reden dus ook niet bruikbaar
voor de verdere inventarisatie.
Daarnaast staan er op de kaart vijf horecalocaties aangeduid waarbij niet vaststaat of de toiletten
nog beschikbaar en toegankelijk zijn> Ook deze vijf zijn niet meegenomen in de verdere
inventarisatie. Wel worden deze locaties als potentiële locaties gezien bij het te volgen
heractiveren en actualiseren van een toekomstig nieuw aanbod
Als laatste staat op de interactieve kaart ook het toilet in de St. Stevenskerk aangeduid, maar
deze is echter alleen in het weekend toegankelijk voor publiek. Daarmee is de toegankelijkheid
zo beperkt dat ervoor gekozen is deze niet in het totale aanbod op te nemen. De
beschikbaarheid is binnen het totale aanbod verwaarloosbaar.

Afbeelding 2: Interactieve Kaart Hoge Nood met 37 zogenaamd beschikbare toiletten

Totaal Aanbod

Interactieve Kaart Hoge Nood + extra DG

40

Onduidelijk

Locatie onbekend

7

Onduidelijk

Niet herleidbaar, aantoonbaar of geen toilet

4

Horecalocatie

Onzekerheid status en deelname

5

Stevenskerk

Zeer beperkt geopend - niet meegenomen

1

Aanbod Toiletten

Locaties bekend

17

Aanbod Urinoirs

Locaties bekend

6
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Actueel Aanbod Toiletten
De resterende twintig toiletlocaties op de interactie kaart van Hoge Nood zijn aangevuld met nog
drie andere unieke locaties die gevonden zijn op: Into Nijmegen, Open Streetmap en in de
inventarisatie van De Gelderlander uit 2017. De totale selectie van toiletten waarvan we weten
dat ze beschikbaar en toegankelijk zijn komt hiermee uit op een aantal van 23 toiletten verspreid
over het centrum van Nijmegen.
Van deze 23 zijn er 12 openbaar toegankelijk en 11 opengesteld.

Afbeelding 3: Overzicht geïnventariseerde 23 toiletlocaties

Onderverdeling Toiletten
Urinoirs - Openbare Ruimte

6

Openbaar toilet - Openbare Ruimte

4

Openbaar - Gemeentelijke panden

4

Opengesteld - Instellingen

3

Opengesteld - Horeca & Cultuur

5

Opengesteld - Winkels & Bedrijven

1

Voor het vinden van toiletten in Nederland is de App van Hoge Nood het meest gepromote en
daarmee best bekende en meest gebruikte aanbod van toiletten dat online te vinden is. Het
betreft een overzicht van locaties die bij Hoge Nood zijn aangemeld en daarmee actueel zijn.
Wat opvalt is dat het aanbod op de app een betrekkelijk klein deel is van het aanbod op de
interactieve kaart, maar acht toiletten. De oorzaak van het verschil is niet duidelijk, bij Hoge
Nood wordt gezegd dat ook de interactieve kaart met regelmaat wordt bijgewerkt. Daar lijkt het
echter niet op. Vanwege ontbreken van exacte locaties of adressen is ook niet helemaal duidelijk
welke partijen zijn afgevallen.
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Huidig aanbod Hoge Nood App
1: Lindenberg
2: La Place
3: HEMA
4: Lux
5: CWS Public Washroom Molenpoort
6: Irish Pub The Shamrock
7: Guesthouse Vertoef

à De Hoge Nood app is te downloaden op Google Play en Apple Store

Wij gaan ervan uit dat het beperkte aanbod op deze app voortkomt uit actieve deelname door
de partijen die worden weergegeven. Dit in tegenstelling tot die andere partijen die nog wel op
de interactieve kaart staan.

Afbeelding 4: Aanbod toiletten op de Hoge Nood App

Een ander opvallend gegeven is dat alle toiletten die in beheer van de gemeente zijn, de
openbare toiletten, maar ook de toiletten binnen de gemeentelijke gebouwen, niet zijn
opgenomen in dit overzicht. Dat bevreemd omdat in 2019 ondernemers werden aangespoord
deel te nemen en zich op te geven voor de app. Dat de gemeente dat niet heeft gedaan in relatie
tot haar eigen aanbod is curieus.
De app is verder goed geoutilleerd en geeft naast het aanbod ook concrete informatie over
adres, een verwijzing naar een plattegrond en route, de toegankelijkheid (man, vrouw, Minder
Valide) en over aanwezige voorzieningen.
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Afbeelding 5: Interface van de Hoge Nood App

Openbaar of Opengestelde Toiletten
Het geïnventariseerde aanbod van 23 toiletten bestaat uit een combinatie van zowel openbare
als opengestelde toiletten.
Openbare toiletten zijn naast de toiletten en urinoirs in de openbare ruimte ook overige publiek
toegankelijke toiletten zoals bijvoorbeeld de toiletten in parkeergarages of winkelpassages.
•

Openbare toiletten zijn in principe 24/7 toegankelijk (of met ruime openingstijden). Ze
kunnen in een gebouw (zoals een treinstation) zitten of vrijstaande toiletunits zijn. In een
gebouw zijn het vaak commerciële ondernemingen waar je vaak voor moet betalen.
Minder voorkomend in Nederland zijn gratis exemplaren maar ze zijn wel te vinden in het
buitenland. Toiletunits zijn kleine huisjes in de openbare ruimte. Soms moet je betalen
om er gebruik van te maken, soms niet. Soms zijn de toiletten zelfreinigend of zitten ze in
fietsenstallingen of parkeergarages. Het kan ook zijn dat er een verkoopautomaat
(vending machine) aan vast zit, of dat ze tijdelijk zijn (als dixie of als toiletwagen) – uit:
Stappenplan naar meer toiletten – VNG

Met opengestelde toiletten worden toiletten bedoeld die niet ten alle tijden publiek toegankelijk
zijn, maar die door organisaties, instellingen, horeca en winkels opengesteld worden en daardoor
toegankelijk zijn publiek met hoge nood.
•

Opengestelde toiletten heten ook wel semiopenbare toiletten. Dit zijn toiletten in
openbare gebouwen (gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden, buurthuizen en
dergelijke) maar ook bij dienstverleners 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. – uit:
Stappenplan naar meer toiletten - VNG

Opengestelde toiletten variëren in soort, kwaliteit en voorzieningen; Het kan een toilet achter in
een winkel zijn, maar ook een krappe, minder goed schoongehouden toilet in de kelder van een,
voor rolstoelen lastiger toegankelijk, klein café. Of zelfs een goed toegankelijke, ruim opgezette
toiletvoorzieningen met gescheiden dames- en herenruimtes, soms ook nog voorzien van een
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mindervalidentoilet of verschoon mogelijkheid. Het aanbod, de kwaliteit, maar ook
bereikbaarheid lopen nogal uiteen.

Afbeelding 6: Overzicht van openbare (groen) en opengestelde (blauw) toiletten. De licht gekleurde zijn de urinoirs

Veel opengestelde toiletten zijn niet 24/7 toegankelijk; winkels en instellingen zijn in de avond of
nacht gesloten, horecagelegenheden zijn in veel gevallen in de ochtend niet geopend.
Vanwege het grote verschil in kwaliteit en toegankelijkheid van opengestelde toiletten moet
voorkomen worden dat er, om de door MDLS gestelde norm (binnen een straal van 500m een
toilet, op een maximale loopafstand van 5 minuten) maar te behalen te makkelijk wordt
teruggevallen op deze opengestelde toiletten.
Kortom: Niet ieder opengesteld toilet kan volwaardig meegeteld worden om de norm te behalen.
Een minimaal aanbod van goed toegankelijke, schone, ruime toiletten is vereist. Een eerste schil
van opengestelde toiletten als aanvulling op de openbare toiletten dient strategisch gekozen te
worden. De gemeente of een door hen ingeschakelde organisatie dient een basis aan
voorzieningen te bewaken. De gemeente kan daar een rol in spelen door in ieder geval een
minimum aan eigen panden of aan de gemeente gelieerde organisaties te betrekken in dit
aanbod en daarmee een deugdelijke basis leveren dat voldoet aan de gestelde norm en waarop
overig aanbod van, wellicht iets minder ideale, toiletten een welkome aanvulling kan vormen.

Spreiding & Dekking
à Zijn er volgens normering voldoende openbare toiletten in de binnenstad van Nijmegen en waar
zouden er meer bij moeten komen?

De Toiletalliantie roept alle gemeenten op om in drukke voetgangersgebieden en
verblijfsgebieden (parken en (wijk)winkelcentra) elke 500 meter voor een toilet te zorgen. Dat
betekent een maximale afstand van 5 minuten lopen. Als we kijken naar de binnenstad van
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Nijmegen en het op de Hoge Nood aangereikte aanbod dan voldoet Nijmegen alleen met dat
beperkte aanbod al heel aardig aan die 500 meter norm.

Afbeelding 7: Dekking omgeving toiletten op basis van straal van 250m.

Duidelijk is dat op basis van het geïnventariseerde aanbod er een redelijke dekking is, maar
desondanks niet het gehele centrum binnen de norm valt. Het westelijk deel van het centrum
(omgeving Kronenburgpark, Joris Ivensplein) en het westelijk deel van de benedenstad
(omgeving Lange Hezelstraat) en Waalkade is niet goed voorzien.
Dag & Nacht
Veel opengestelde toiletten die overdag bij instellingen, organisaties en winkels geopend zijn in
de avond en nacht gesloten. Dat heeft een behoorlijk effect op de dekkingsgraad na 18:00 uur.
Het gebied waar overdag voldoende capaciteit ontbreekt, aan de westelijke kant van het
centrum, breidt zich in de avond en nacht verder uit richting centrum van de binnenstad tot aan
omgeving Plein 44.

Afbeelding 8: Dekking toiletten overdag.

Afbeelding 9: Dekking toiletten avond en nacht.
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Afgaande op het aanbod zoals weergegeven op de Hoge Nood app is de dekking redelijk. Aan de
hand van dit aanbod wordt ook de ranglijst van meest toiletvriendelijke gemeenten vastgesteld;
Nijmegen staat in 2021 op de 128ste plek.
Het gebrek aan voorzieningen in het westelijk en ook noordelijk deel van de stad valt op. Niet
vreemd omdat dat aanbod in plaats van 23 locaties maar 8 locaties weergeeft.
Naast de te overbruggen afstand, hemelsbreed, waar iemand met Hoge Nood binnen 5 minuten
een toilet moet kunnen vinden mag in Nijmegen het hoogteverschil niet uit het oog verloren
worden. Het hoogteverschil tussen Waalkade en bovenstad (Burchtstraat of Kelfkensbos) vormt
een onzichtbare barrière waardoor het overbruggen van afstanden langer duurt.

Bekendheid en Vindbaarheid
à Hoe is het gesteld met de vindbaarheid van de openbare toiletten in de binnenstad van Nijmegen?

De hoeveelheid toiletten is niet bepalend voor het ‘succes’ van het aanbod. Wanneer toiletten in
ruime mate aanwezig zijn, maar desondanks niet door het publiek gevonden worden is het de
grootte van het aanbod verwaarloosbaar en als gevolg daarvan kan er dan alsnog niet aan de
norm worden voldaan. Naast voldoende aanbod met een goede spreiding, juiste voorzieningen
en goede toegankelijkheid is ook de bekendheid en daarmee vindbaarheid van belang voor het
faciliteren van een goed toiletaanbod.
Het huidige aanbod is voor qua vindbaarheid grotendeels afhankelijk van de Hoge Nood app. Los
van wat er in algemene zin bekend is onder publiek (denk bijvoorbeeld aan de lang bestaande en
daardoor bekende HEMA-toiletten of de openbare toiletten in het straatbeeld). Behalve dat wat
er al eerder op rij is gezet aan aangehaald aanbod op die paar website is er verder bar weinig aan
informatie over het aanbod van toiletten en de locaties ervan te vinden.
Offline promotie.
Ook werd eerder werd al geconstateerd dat er ook offline amper iets te vinden is over het
aanbod; er zijn geen plattegronden met het aanbod beschikbaar. Niet als drukwerk, maar ook
niet op fysieke plattegronden op locaties in het centrum.
De Hoge Nood app is een bekende onder regelmatige gebruikers van het aanbod, maar op deze
app is het aanbod blijkbaar niet volledig. Opvallend is dat de openbare toiletten of de
opengestelde toiletten in gemeentelijke panden of die in de aan de gemeente verbonden
instellingen niet zijn opgenomen.
In het straatbeeld zijn de toiletten op geen enkele manier aangeduid. Zoals gezegd: geen
plattegronden, maar ook geen bewegwijzering of andere aanduiding op panden met de
betreffende toiletten. De uitnodiging die in 2019 aan winkeliers en horecagelegenheden werd
verstuurd om deel te nemen aan de gemeentelijke campagne ter bevordering van het aantal
toiletten en de vindbaarheid ervan lijkt nergens overgenomen te zijn. De toen verstrekte
raamstickers zijn nergens terug te vinden.
De openbare toiletten zijn alleen herkenbaar zodra je ervoor staat, maar deze staan nergens
aangeduid.
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Mond tot mond.
Daarnaast is de vraag of binnenstad publiek of mensen werkzaam in het gebied op de hoogte zijn
van de beschikbaarheid van toiletten. Daarmee is de kans groot dat ook het doorverwijzen van
publiek met hoge nood misloopt.
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EEN VERGELIJKING
à Hoe gaan andere gemeenten om met het voldoen aan het aantal openbare toiletten in de
binnensteden?

Best practices andere steden: aanpak en resultaat
‘Toiletten zijn niet alleen van belang voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte of
de anderhalf miljoen blaas patiënten maar uiteindelijk voor ons allemaal.’ Aldus Bernique Tool,
directeur Maag Lever Darm Stichting. Als we via google zoekopdrachten gerelateerd aan
onderzoek naar openbare of opengestelde toiletvoorzieningen invoeren, zien we dat er meer
gemeenten zijn die onderzoek doen of hebben gedaan naar openbare en opgestelde
toiletvoorzieningen. Zo zijn er gemeenten die een toiletprobleem hebben en nog zoekende zijn
over hoe dit op te lossen, maar is er ook een gemeente zoals Druten die het volgens de Maag
Lever Darm Stichting al op een rijtje hebben en voor de tweede keer op rij verkozen zijn tot
meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. In dit hoofdstuk worden een aantal
gemeenten uitgelicht om te zien hoe zij het geregeld hebben met openbare en opgestelde
toiletvoorzieningen.
Amsterdam
In Amsterdam is er groots onderzoek gedaan naar het aantal openbare/opengestelde toiletten in
stad. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal openbare/opgestelde toiletten, de spreiding
van deze toiletten en de vindbaarheid. Hieronder wordt beschreven hoe Amsterdam scoort op
bovenstaande onderdelen.
Aantal openbare toiletten
In Amsterdam zijn 112 openbare toiletten gemeten in het voorjaar van 2020. Hiervan zijn 56
toiletten in het gehele jaar geopend. Er zijn 7 vaste seizoensgebonden openbare toiletten en 49
urinoirs, waarvan 41 Amsterdamse krullen en 8 Uriliften. Hierin zijn de opengestelde toiletten
buiten beschouwing gelaten. Tot de 56 openbare toiletten worden de rekenen ze de vijf
gemeentelijke toiletgebouwen op straat, de toiletten in stadsloketten en die bij de vestigingen
van de openbare bibliotheek. Daarnaast openbare toiletten in winkelcentra, treinstations,
fietsenstallingen, in parkeergarages en op parkeerterreinen, voor zover die voor iedereen
toegankelijk zijn. Bij de stations en de garages houdt dat in dat je om toegang tot het toilet te
krijgen geen OV-kaart hoeft te hebben of een parkeerkaartje.
Spreiding
De Toiletalliantie roept alle gemeenten op om in drukke voetgangersgebieden en
verblijfsgebieden (parken en (wijk)winkelcentra) elke 500 meter voor een toilet te zorgen. Als we
kijken naar het (historisch) centrum en de winkelgebieden in Amsterdam dan voldoet die
omgeving aan de 500 meter norm.
Vindbaarheid
Uit onder blijkt dat ze over de vindbaarheid van openbare toiletten op straat kort kunnen zijn:
Amsterdamse openbare toiletten zijn op straat nauwelijks te vinden. Tot voor kort was er geen
enkele aanduiding naar openbare toiletten op straat te vinden. Eind maart 2020 heeft de
gemeente op enkele bewegwijzeringsbordjes voor voetgangers ook aanduidingen naar openbare
toiletten laten aanbrengen. Het gaat daarbij om de vijf openbare toiletgebouwen van de
gemeente en de toiletten in de stadsloketten. De aanduidingen zijn erg klein. Bovendien staan ze
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lang niet op alle bewegwijzeringsbordjes. Rond het Waterlooplein staan er bijvoorbeeld diverse,
maar slechts bij een van de masten is een richtingbordje aangebracht.
Maastricht
Maastricht wil het aantal openbare toiletten in de binnenstad uitbreiden. Het voorstel van het
college van burgemeester en wethouders bevat 4 maatregelen om het aantal openbare
toiletvoorzieningen te verhogen. Maastricht komt hiermee tegemoet aan de vraag van de
gemeenteraad en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) naar een fijnmaziger aanbod van
openbare toiletvoorzieningen.
Niet alleen de vraag naar openbare toiletten in de binnenstad, maar ook de gevolgen van de
sluiting van de horeca tijdens corona hebben het belang ervan nogmaals benadrukt. Vandaar dat
de volgende maatregelen worden voorgesteld:
● Ingebruikname van extra toiletvoorziening onder andere van Q-Park onder het Vrijthof. Deze
voorziening is – buiten de huidige coronaperiode – niet in gebruik. De gemeente gaat deze
voorziening zelf exploiteren. Er zijn enkele bouwkundige aanpassingen noodzakelijk (privacyschotten herentoilet, vervanging huidige toiletpotten, aanpassing verlichting en tegelwerk,
aanbrengen MIVA-toilet, hellingbaan voor mindervaliden). Deze toiletvoorziening wordt
bemenst en bezoekers betalen entreegeld.
● Met diverse strategisch gelegen horecazaken in de binnenstad wordt een convenant
afgesloten. De deelnemende zaken krijgen in ruil voor het actief openstellen én promoten van
hun toilet voor niet-klanten een kleine vergoeding van de gemeente. De KHN-afdeling
Maastricht ondersteunt dit initiatief. Na 1 jaar wordt op grond van de ervaringen besloten of
de afspraken worden gecontinueerd.
● Lidmaatschap van de Hoge Nood App waardoor de vindbaarheid van de openbare toiletten
wordt vergroot.
● Actievere communicatie van de mogelijkheden voor toiletbezoek in gemeentegebouwen.
Spreiding
Maastricht heeft een kleine compacte binnenstad en voldoet met 36 openbare toiletten
verspreid over de binnenstad al aan de normering van één toilet per 500 meter van de Maag
Darm Lever Stichting. Maar vinden dat ze met de bovenstaande vier extra maatregelen zorgen
voor een nog fijner aanbod voor de bezoekers.
Groningen
Toiletbeleid
De gemeente Groningen heeft momenteel geen beleid op openbare toiletten. Wanneer de
gemeente Groningen het aantal beschikbare toiletvoorzieningen wil vergroten, of wil voldoen
aan de Toiletnorm, is het raadzaam om in te zetten op een combinatie van openbare en
opengestelde toiletten. Het bijplaatsen van openbare toiletten in de binnenstad is een kostbare
en complexe ingreep. Om op korte termijn het aantal beschikbare toiletten in de binnenstad
beter te benutten, is aan te bevelen om te starten met de uitbreiding van de opengestelde
toiletten in de binnenstad, zoals beschreven in onderstaande aanbevelingen. Wanneer deze zijn
uitgevoerd kan worden bepaald of toiletvoorzieningen moeten worden bijgebouwd om aan een
gewenste dekkingsgraad te voldoen.
Vindbaarheid bestaande toiletten
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Maak de bestaande toiletten beter vindbaar met een campagne. Om de toiletten goed vindbaar
te maken kan worden ingezet op een combinatie van online zichtbaarheid (Hoge Nood app en de
website van Toegankelijk Groningen) en fysieke vindbaarheid door het gebruik van raamstickers
en bewegwijzering.
Toiletnorm
Wanneer alleen de openbare toiletten worden gerekend voldoet de gemeente Groningen voor
niemand aan de Toiletnorm. De beschikbaarheid van opgestelde toiletten is afhankelijk van de
openingstijden van het gebouw waar het toilet zich bevindt. De dekking van het aantal toiletten
verbetert sterk wanneer ook opengestelde toiletten worden toegevoegd, maar de binnenstad
van Groningen scoort niet volledig. Voornamelijk voor vrouwen en mindervaliden zijn in de
avonduren niet voldoende beschikbare toiletten in de Binnenstad. Zet in op de combinatie van
openbare en opengestelde toiletten om het toilettenbestand in de binnenstad op peil te
brengen.

Conclusie
De Toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting stelt dat in een stadscentrum of druk
voetgangersgebied om de 500 meter een toilet beschikbaar moet zijn. De drie onderzochte
gemeenten hanteren deze Toiletnorm als richtlijn voor hun beleid. Alle onderzochte gemeenten
werken samen met ondernemers en publieke instellingen voor het openstellen van toiletten en
vinden dat het raadzaam is om de openbare en opengestelde toiletten herkenbaar te maken
door gerichte communicatie. Met behulp van bewegwijzering, raamstickers, een toilet-app (Hoge
Nood) en lokale communicatie-uitingen worden locaties en informatie van beschikbare toiletten
beter vindbaar voor bezoekers van de stad. De aanleg van openbare toiletten zijn nooit
kostendekkend. De gemeente Amsterdam geeft aan dat het zwaartepunt van de discussie over
toiletvoorzieningen bij de maatschappelijke waarde moet liggen. De middelen die beschikbaar
worden gesteld voor het toiletbeleid lopen per gemeente sterk uiteen.
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BEVINDINGEN & CONCLUSIES
à Hoe is het gesteld met de kwantiteit, kwaliteit en vindbaarheid van de openbare toiletvoorzieningen in
de binnenstad van Nijmegen?

Bevindingen
Maatschappelijk belang
Nijmegen blijft achter in het maken van beleid en het faciliteren van voldoende goed
toegankelijke toiletvoorzieningen in de binnenstad van Nijmegen. Deze achterstand doet geen
recht aan de inclusieve stad die Nijmegen wil zijn. De gastvrijheid richting ouderen of publiek met
medische problemen blijft achter. Een goed beleid voorziet in voorzieningen die bijdragen aan de
toegankelijkheid en het inclusieve karakter van de stad en biedt een duurzame basis voor andere
urgente, aan dit onderwerp gerelateerde, onderwerpen; van genderneutraliteit tot
wildplasproblematiek.
Toiletbeleid
Het eigenaarschap over het toiletbeleid ontbreekt. De gemeente verwacht te veel van horeca en
bedrijven, maar ongeorganiseerd zullen zij niet tot een gezamenlijke aanpak komen. Het initiatief
in 2019 heeft niet geleid tot een blijvend resultaat. Een afwezige coördinerende rol en het
ontlopen van een voorbeeldfunctie als gemeente, draagt niet bij aan een groter draagvlak en
beter resultaat. De afgelopen jaren is herhaaldelijk geconcludeerd en getracht het aanbod en
vindbaarheid te vergroten. Deze ambitie en pogingen tot verbeteringen hebben, voor zover te
achterhalen, niet geleid tot passende maatregelen. Het probleem lijkt te worden overgelaten aan
de markt en de markt is niet georganiseerd en wil dit probleem ook niet op het bordje.
De gemeente zal zelf het initiatief moeten nemen tot een gecoördineerde aanpak. In belang van
continuïteit, resultaat, maar ook uitstraling en positieve effecten op het gebied van
citymarketing, maar bovenal: draagvlak.
Spreiding
Nijmegen heeft in relatie tot gestelde normen van MDLS nog geen goede dekking. Aan de
westkant van de binnenstad (omgeving Kronenburgpark, Hezelstraat) en de Benedenstad (+
Waalkade) is het aanbod afwezig en is de afhankelijkheid van (nog te werven) horeca en
bedrijven groot. Een aanvulling op het aanbod van openbare toiletten in de openbare ruimte en
in gemeentelijke panden is gewenst.
Urinoirs (Uriliften) zijn alleen ‘s avond en ‘s nachts toegankelijk. Naast een aanvulling op
openbare toiletten zouden een aantal extra urinoirs beschikbaar gesteld moeten worden. Een
voorziening met gecombineerde functie toilet en urinoir zou op sommige plekken een uitkomst
bieden.
Meer en betere voorzieningen zullen een positief effect hebben op de wildplas problematiek in
de binnenstad van Nijmegen. Extra maatregelen die worden getroffen bij publieksevenementen
in het centrum bieden een oplossing die twee kanten opwerkt. De aanbeveling is om dit te
handhaven en in bepaalde drukke periodes de plaatsing in sommige gevallen te verlengen.
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Vindbaarheid
Aan de vindbaarheid kan en moet veel gebeuren. Het aanbod zou groter en breder mogen, maar
zolang de vindbaarheid achterblijft heeft uitbreiding weinig effect. Als je niet uit Nijmegen komt
zal je niet snel een openbaar toilet vinden. Belangrijkste oorzaak van de slechte vindbaarheid is
het ontbreken van een gecoördineerde, gezamenlijk aanpak en beleid voor het onderwerp.
In het straatbeeld ontbreken herkenningspunten: geen bewegwijzering, geen aanduiding
(signage) van de aanwezige toiletten, geen plattegronden.
Een sticker op een deur wordt als onwenselijk beschouwd omdat men, bang als men is voor
‘gedoe’, niet altijd wil dat de panden als zodanig herkenbaar zijn.
Vanuit de MDLS en de Toiletalliantie, de belangrijkste vaandeldragers voor een verbeterd beleid
en toiletaanbod, wordt de Hoge Nood app als enige ‘tool’ gepromoot. Of Hoge Nood de perfecte
app is kan in twijfel getrokken worden. Een goede, actuele weergave van het aanbod lijkt mede
afhankelijk te zijn van een betaald lidmaatschap. Desondanks is de app op landelijk niveau de
meest bekende en meest gebruikte, niet deelnemen aan deze app zal een negatief gevolg
hebben. Wel biedt een soortgelijk lokaal kanaal ter promotie van de toiletten en de verbetering
van de vindbaarheid kansen te bieden. Integratie met andere te communiceren voorzieningen,
bezienswaardigheden of handige dingen ligt voor de hand en draagt bij aan het nog beter
bedienen van gasten in onze stad.

Conclusies
Steeds meer gemeenten hebben een actief toiletbeleid. Dat is goed nieuws, maar er zijn ook nog
veel gemeenten die de nodige maatregelen en voorzieningen moeten treffen op dit vlak. In veel
gevallen ontbreekt een toiletbeleid. Nijmegen behoort tot die groep. Er lijken echter relatief
eenvoudige oplossingen te vinden.
Nijmegen moet zich ten bate van het aanbod van toiletten niet afhankelijk zijn van ondernemers.
Een goede dekking van openbaar, gratis toegankelijke toiletten zou een startpunt moeten zijn.
Met een dekking van zo’n vier a vijf openbare, voor dames, heren en mindervaliden,
toegankelijke toiletten kan aan de norm van 500 meter tussen elk toilet worden voldaan. Een
groot voordeel hiervan is dat deze openbare toiletten ook in de avonduren, ‘s nachts en in het
weekend toegankelijk zijn en dat daarmee het aanbod 24 uur per dag, zeven dagen per week
beschikbaar is.
Een aanvulling daarop van opengestelde toiletten bij organisaties en instellingen van algemeen
belang (denk aan culturele centra, musea), maar ook instellingen zoals banken kan de dichtheid,
met name overdag flink vergroten. Over het algemeen kan gesteld worden dat veel van deze
gebouwen een grotere toegankelijkheid kennen dan bijvoorbeeld winkels en
horecagelegenheden.
Of al deze toiletten de toets der toegankelijkheid kan doorstaan moet kritisch bekeken blijven
worden. Met name voor de doelgroep van mindervaliden zal niet elk toilet een gewonnen toilet
zijn. Dat moet voor bezoek al duidelijk zijn.
Een voorwaarde voor het functioneren van een afdoende toiletaanbod is de vindbaarheid.
Vindbaarheid en een bepaalde mate van toegankelijkheid staat aan de basis van een
functionerend aanbod.
21

Onderzoek naar de toegankelijkheid van toiletten in de binnenstad van Nijmegen
Onderzoeksrapport & Advies

AANBEVELINGEN & ADVIES
Zoals geconcludeerd zijn er een aantal aandachts- en verbeterpunten waarmee snel winst te
behalen valt. Zo is de vindbaarheid van toiletten in de binnenstad van Nijmegen ondermaats te
noemen en moet de spreiding van openbare toiletten verbeterd worden om aan de norm van de
MLDS te voldoen. In dit hoofdstuk worden aanbevelingen beschreven die de vindbaarheid en
spreiding van openbare/opengestelde toiletten zal verbeteren.

Toiletbeleid
Implementeer een duurzaam toiletbeleid met hiervoor een partij of persoon die
verantwoordelijkheid draagt zodat continuïteit gewaarborgd wordt. Niet alleen oog voor de
korte termijn, maar ook het voor de toekomst veiligstellen van voldoende openbare en
opengestelde toiletten in de binnenstad van de gemeente Nijmegen. Draag zorg voor draagvlak
en eigenaarschap; een minimaal coördinerende rol waarbij met name overzicht gehouden wordt
en waarbij de verschillende communicatiekanalen actueel blijven. Door een partij of persoon
verantwoordelijk te maken, kan er beter tussen afdelingen worden samengewerkt en daarmee
integraal beleid worden vastgesteld en uitgevoerd.
Kosten: arbeidsuren verantwoordelijke toiletbeleid in binnenstad Nijmegen, voor implementatie en
waarborgen toiletbeleid.

Spreiding
Als we kijken naar de spreiding van de openbare toiletten kan geconcludeerd worden dat er
maar vijf openbare toiletten zijn in de binnenstad van Nijmegen die 24/7 per dag gebruikt
kunnen worden.

Afbeelding 10: 24/7 toegankelijke openbare toiletten + urinoirs
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Openbare vrijstaande toiletunit
Als we kijken naar bovenstaande plattegrond kunnen we concluderen dat er in het oostelijk deel
van de Waalkade en het westelijk deel van de binnenstad van Nijmegen nog openbare toiletten
ontbreken. In een ideale wereld zou je 24 uur per dag, 7 dagen in de week volledige dekking in
de binnenstad van Nijmegen willen hebben met voldoende een openbare toiletten. Hiervoor zou
er een openbare vrijstaande toiletunit, vergelijkbaar met de bestaande units van JC Decaux op
Klein Mariënburg en Bisschop Hamerstraat bijgeplaatst moeten worden op één van
onderstaande locaties op de plattegrond.

Afbeelding 11: Potentiële locaties nieuwe, extra toiletunits

Afbeelding 11:
●

Roze aangeduid: 3 potentieel geschikte locaties voor een (openbaar) toiletunit: kop Kronenburgpark,
Oude Have en/of Lindenberghaven.

● Rood aangeduid: Parkeerlocaties waar bezoekers van de binnenstad vertrekken en
terugkomen, interessante plekken voor een toiletlocatie.
Echter als we kijken naar de kosten van aanschaf en implementatie (vergunningaanvraag, aanleg
nutsvoorzieningen) zijn er goedkopere alternatieven te bedenken, deze staan onderstaand
beschreven.
Kosten: eenmalig €40.000-€80.000 voor aanschaf toiletunit. Bijkomende eenmalige kosten voor
vergunningaanvraag en aanleg en aansluiten op nutsvoorzieningen. Daarnaast nog bijkomende kosten
voor onderhoud- en schoonmaakcontract.

Openstellen gemeentelijke gebouwen
De gemeente dient nog eens te kijken naar het openstellen van toiletten in gemeentelijke
gebouwen, denk hierbij aan: het stadhuis, de stadswinkel, bibliotheek, VVV-kantoor of een
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wijkcentrum (Oude weeshuis). Vaak zijn hier de toiletten al min of meer openbaar of kunnen ze
makkelijk openbaar gemaakt worden. Het ontbreekt vaak aan duidelijke signalering, zodat
bezoekers weten dat ze er gebruik van kunnen maken. Hier wordt later in het advies verder op
ingegaan.
Kosten: Misschien extra schoonmaakkosten (€100 per maand), kosten voor signalering (eenmalige
investering, €100-200)

Convenant met ondernemers
Wanneer de gemeente Nijmegen het aantal toiletvoorzieningen wil vergroten om te voldoen aan
de norm van MDLS, is het advies om in te zetten op een tweede schil van toiletten. Een schil als
aanvulling op de openbare toiletten en de binnen de gemeente panden open-gestelde toiletten.
Een aanbod van toiletten dat qua spreiding, bereikbaarheid, toegankelijkheid en voorzieningen
de ideale aanvulling vormen op die eerste schil.
Deelnemende locaties worden actief benaderd; van hen wordt een actief deelnemende rol
verwacht en het advies is om met deze partijen een convenant aan te gaan.
Er zijn twee manieren waarop de gemeente een convenant aan kan gaan, in beide gevallen
zouden horeca en winkels blij kunnen zijn met een overeenkomst:
● Het levert extra aanloop op, mensen kunnen langer blijven winkelen en de toiletbezoekers
van vandaag zijn de klanten van morgen. De eerste optie is dat de gemeente een uitvraag
doet of winkels en horecazaken vrijwillig een sticker op hun zaak plakken die duidelijk
aangeeft dat iedereen (al dan niet betaald) gebruik mag maken van hun toiletten.
Ondernemers dienen bewust gemaakt te worden dat dit past bij een gastvrije stad.
● De tweede optie is hetzelfde idee maar de ondernemer krijgt dan als incentive een kleine
vergoeding van de gemeente om zijn toilet open te stellen. Hierdoor is het voor
ondernemers aantrekkelijker om hun toiletten open te stellen voor toiletbezoeken.
Het advies is om vijf tot vijftien partners (horeca, winkels, instellingen) in het centrum te werven
en te betrekken bij het toiletbeleid om vervolgens een convenant aan te gaan met daarin
duidelijke afspraken over het opstellen van hun toiletten. Voorwaarden waaraan in het
convenant moet worden voldaan, of rechten en plichten die erbij komen kijken zullen later in
goed overleg bepaald kunnen worden. Getracht moet worden een partnerschap te creëren
waarbij iedereen bewust is van de kansen die een gastvrije stad met zich meebrengt. De rol van
gemeente of uitvoerende instantie is service verlenend en daarmee ontzorgend. Extra incentives
zoals promotie van deelnemers via Into Nijmegen behoort tot de mogelijkheden.
Als derde schil kunnen organisaties, bedrijven en horecagelegenheden gevraagd worden deel te
nemen en hun toilet open te stellen. Zij vallen niet onder het convenant en zijn strategisch gezien
misbaar. Deze groep mag zo groot mogelijk zijn. Aanmelding op de Hoge Nood-app is niet vereist,
een sticker (of andere signing) op de voordeur kan volstaan. De sticker moet voor hen gratis
verkrijgbaar zijn om de zichtbaarheid te vergroten. Het staat die partijen vrij zelf reclame te
maken voor hun toilet.
Kosten: Ureninzet van verantwoordelijke toiletbeleid voor benaderen winkels, horeca en . Ontwerp- en
drukkosten voor stickers: < €1000,-. Als winkels een vergoeding krijgen, zou je kunnen rekenen op €40,- tot
€120,- per maand vergoeding per deelnemers aan het convenant.
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Vindbaarheid
Als niemand weet waar toiletten staan, dan hebben ze geen nut. Uit de conclusie blijkt dat de
vindbaarheid van toiletten in de binnenstad van Nijmegen slecht te noemen is. Hier valt winst te
behalen. Hieronder wordt beschreven hoe de gemeente Nijmegen ervoor kan zorgen dat de
vindbaarheid van toiletten vergroot wordt.
Raamstickers
De goedkoopste en makkelijkste manier om de vindbaarheid van openbare en opgestelde
toiletten beter vindbaar te maken is de implementatie van raamstickers. Het ontwerp moet
eenvoudig en strak zijn met hierin tenminste het internationale toiletpictogram. Daarnaast moet
de sticker in kleur opvallen, zodat bezoekers vanaf de straat kunnen zien welke winkels, horeca
en instellingen aangesloten zijn bij het Nijmeegse toiletbeleid. Los van de eigenlijke
pictogrammen kan in het te ontwerpen kader een eigen beeldmerk of kleurstelling meegenomen
worden.
Kosten: Ontwerp- en drukkosten stickers €500,-

Bewegwijzeringsborden
Door de Nijmeegse binnensteden zijn zwarte bewegwijzeringspalen te vinden die de weg wijzen
naar hotspots binnen het centrum van Nijmegen. Het advies is om deze wegwijspalen ook te
gebruiken om de richting naar toiletten aan te geven. Hierdoor kunnen bezoekers van Nijmegen
die niet bekend zijn met de stad en geen mobiele telefoon hebben toch het dichtstbijzijnde
openbare toilet vinden.
Kosten: bewegwijzeringsplan maken en toilet icoon op bestaande palen bij laten plaatsen €1000,-

Plattegrond
Breng op nieuw te ontwerpen stadsplattegronden (als hand-out of de grote fysieke
plattegronden her en der in het centrum van de stad) toiletlocaties (en evt. andere
voorzieningen: AED, Waterpunten, etc.) aan. Niet iedereen is digitaal georiënteerd, met name
de oudere, en misschien wel meest belangrijke doelgroep: ouderen nog het minst. Bedien hen!
Werk op lokaal niveau met een eigen app of interactieve plattegrond. Het draagt bij aan
communiceren in een eigen stijl en sluit daarmee aan op citymarketing. Een publiek
toegankelijke plattegrond die werk als zelfstandige sitepagina (met eigen domein) en adaptive
app, maar die ook makkelijk te delen is en ‘imbedded’ opgenomen kan worden in andere site of
informatiebronnen.
Een eigen app (en eventueel website) kan ook andere (specifieke) content communiceren (denk
aan andere MIVA-voorzieningen, AED’s, infopunten, waterpunten, parkeerterreinen,
plattegronden, Walk of the Town, etc. ). Op basis van een Geografisch Informatie Systeem
waarbinnen aanpassingen, uitbreidingen makkelijk in bij te houden zijn.
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Het advies is om bovenstaand te implementeren via de Into Nijmegen website. De website
beschikt al over een interactieve kaart waarop nu vooral winkels, horeca en hotels te vinden zijn.
Het is mogelijk om ook de openbare en opengestelde toiletten te implementeren in de
interactieve kaart. Op dit moment is de interactieve kaart moeilijk te vinden op de website van
Into Nijmegen, deze zou direct op de homepage zichtbaar moeten zijn. Daarnaast zou de pagina
in de top 5 resultaten moeten komen als een bezoeker googelt naar toiletten in Nijmegen.

Afbeelding 12: Interactieve kaart Into Nijmegen

Blijf tegelijkertijd meewerken aan de landelijke app Hoge Nood. Los van de vraag of het de beste
voorziening is, is het wel de meest bekende en meest gebruikte tool. Deze wordt middels de
MLDS, de Toiletalliantie en middels de campagne “Ieder Toilet Telt” veelvuldig gepromoot.
Jaarlijks krijgt de campagne aandacht rondom de Wereld Toiletdag en de ranglijst ‘Meest
Toiletvriendelijke Gemeente’.
Deelname kan niet louter passief. Een betaald account levert meer mogelijkheden en
functionaliteit om het lokale aanbod actueel te houden. Deelname aan de Hoge Nood app vraagt
om gezamenlijke aanpak: het up-to-date houden van het aanbod vraagt daarom. Er moet vanuit
1 ‘bron’ worden gewerkt: Een ten allen tijde actueel overzicht van deelnemende partijen en hun
opengestelde toiletten. Vanuit deze bron kunnen verschillende kanalen gevoed worden: van
Hoge Nood tot eigen stadsplattegrond en/of gedrukte informatie.
Kosten: €1500,- per jaar, hiervoor krijg je een dashboard met informatie over gebruik, toegang tot het
content management systeem en de beschikking over een iframe die te plaatsen is op andere websites.

Jaarlijks persmoment
Jaarlijks op 19 november is het Wereld Toiletdag. Wereld Toiletdag is een jaarlijks evenement dat
wordt gevierd en is officieel erkend door de Verenigde Naties. De dag richt zich op het belang
van goede sanitaire voorzieningen en voor toegang tot schone en veilige toiletten voor iedereen
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Het advies is om hier een jaarlijks persmoment aan te koppelen om het onderwerp nog bekender
en urgenter te maken onder binnenstadondernemers en bezoekers.
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IMPLEMENTATIEPLAN
Hieronder is in 4 stappen beschreven wat de gemeente Nijmegen moet doen om de kwantiteit,
kwaliteit en vindbaarheid van toiletvoorzieningen in de binnenstad van Nijmegen te vergroten.

Stap 1:
Het aanstellen van een organisatie/verantwoordelijke die een duurzaam toiletbeleid gaat
uitwerken en implementeren zodat niet alleen op korte termijn, maar ook in de toekomst
voldoende openbare en opengestelde toiletten kan worden gewaarborgd.
Dit is een minimaal coördinerende rol waarbij met name overzicht gehouden wordt en waarbij
de verschillende communicatiekanalen actueel blijven.

Stap 2:
Zorgen voor voldoende spreiding van openbare en opgestelde toiletten in de binnenstad van
Nijmegen, zodat je als stad kan voldoen aan de norm van MDLS.
Binnen stap 2 moeten een aantal keuzes gemaakt worden:
Wat?
1. Bijplaatsen 2 vrijstaande
toiletunits.
2.Openstellen van de toiletten in
gemeentelijke gebouwen en
hierover communiceren.

Waarom?
24/7 dekking van openbare
toiletten in gehele binnenstad.
Vaak zijn hier de toiletten al
openbaar of kunnen ze makkelijk
openbaar gemaakt worden.

3.Convenant aangaan met horeca
en winkels.

Het aantal opengestelde toiletten
in de binnenstad van Nijmegen
aanzienlijk vergroten. Bijdragen
aan een gastvrije binnenstad.

Kostenafweging
Duurste en meest tijdrovende
optie.
Goedkopere optie om het aantal
openbare toiletten in de
binnenstad van Nijmegen te
vergroten.
Goedkopere optie om aan norm
van MDLS te voldoen.
Kanttekening is dat de toiletten
alleen binnen openingstijden van
horeca en winkels open zijn.

Stap 3:
Vindbaarheid van toiletten in de binnenstad van Nijmegen vergroten door:
● Het aanbrengen van raamstickers op horecazaken, winkels en instellingen waar de
gemeente Nijmegen een convenant mee heeft afgesloten, maar ook zij die zich vrijwillig
aanmelden om hun toiletten open te stellen voor bezoekers.
● Gebruik te maken van de zwarte bewegwijzeringspalen die door binnenstad van Nijmegen
staan. Hierop het pictogram met een verwijzing naar de richting van een toilet.
● Gebruik maken van de interactieve plattegrond van Into Nijmegen, door hierin de toiletten
van de binnenstad van Nijmegen te implementeren als kaartlaag.
● Tegelijkertijd meewerken aan de landelijk app Hoge Nood. Deze app is het meest bekend en
wordt gepromoot door MDLS. Hier moet door de verantwoordelijke organisatie de data up
to date worden gehouden, zodat het overzicht in de app klopt.
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Stap 4:
Jaarlijks persmoment op 19 november Wereld Toilet Dag, om het onderwerp nog bekender en
urgenter te maken onder binnenstadondernemers en bezoekers.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Inventarisatie toiletten binnenstad Nijmegen.
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Bijlage 2: Actueel aanbod toiletten binnenstad Nijmegen.
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