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Aan: de leden van de raad van de gemeente Zutphen

Zutphen: 2 november 2017

Onderwerp: motie over openbaar toilet

Geachte leden van de raad,
Op 14 maart 2016 is de motie ”Toegankelijkheid is de NORM, ontoegankelijkheid de
uitzondering!” ingediend in de raad.
Deze motie werd ingediend naar aanleiding van het VN- verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap.
Hierop heeft onze stichting adviezen gegeven over hoe wij denken dat de toegankelijkheid
van Zutphen beter kan worden.
Als gevolg hiervan zijn een aantal fysieke belemmeringen in de openbare ruimte adequaat
verholpen.
Andere verbeterpunten zijn niet zo snel en gemakkelijk te realiseren.
Deze punten behouden onze en naar wij hopen ook uw aandacht.
Een van deze punten is de wens om tot een openbaar invalidentoilet in de binnenstad van
Zutphen te komen.
De zoektocht van de gemeente naar een mogelijkheid heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Nu is er op 9 oktober 2017 in de raad een motie ingediend over het onderwerp: openbare
toiletten in Zutphen.
In deze motie vraagt de raad aan het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden van
het realiseren van een openbaar toilet.
Tot onze schrik wordt er in deze motie met geen woord gesproken over de wens van een
openbaar invalidentoilet.
Het VN-verdrag regelt dat mensen met een beperking de zelfde rechten hebben als mensen
zonder beperking zie (http://vnverdragwaarmaken.nl/ ).
Het is daarom belangrijk dat een openbaar toilet ook toegankelijk is voor invaliden.

Wij behartigen de belangen van gehandicapten, chronisch zieken, oudere en
kwetsbare burgers in de gemeente Zutphen

Ons verzoek aan de raad is om te bevorderen dat de zoektocht naar een openbaar toilet
gecombineerd wordt met een zoektocht naar een openbaar invalidentoilet.
De kans op succes wordt denken wij daardoor groter en de gemeente geeft zo ook inhoud
aan het VN-verdrag.
Indien u dat wenst willen wij dit verzoek graag mondeling of schriftelijk toelichten.
Wij verwachten dat de raad zich ook inzet voor mensen met een beperking en zien het
resultaat met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken te Zutphen
Henk Hartemink
secretaris

Wij behartigen de belangen van Gehandicapten, Chronisch Zieken, Ouderen en Zwakkeren
binnen de gemeente Zutphen.

