
 

 

Raadsinformatiebulletin 

Valkenburg, 24 november 2020 

 

Betreft: Openbare toiletten in het centrum 

Registratienummer: 20.84 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Op 23 oktober 2020 deelden wij u mede dat de HEMA in goed overleg met de gemeente haar 
aanwezige openbare toiletten gratis ter beschikking wilde stellen voor het winkelend publiek in het 
centrum van onze gemeente. Dat is gebeurd. Op 24 oktober jl. zijn de toiletten open gesteld en 
droeg de gemeente bij in de personele kosten voor het beheer.  

Evalueren en mogelijk aanpassen 

Zoals in een vorig raadsinformatiebulletin is aangegeven, is het gebruik wekelijks door de 

gemeentelijke werkgroep COVID-19 geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de toiletten zeker in 

het weekend veelvuldig gebruikt worden. Van 24 oktober tot en met 22 november maakten al 2.680 

mensen gebruik van deze voorziening. Op sommige piektijden in het weekend ontstaan er 

wachtrijen die tot nu toe weinig problemen hebben opgeleverd. De geboden capaciteit is echter de 

grens van wat in de HEMA mogelijk is. Met meer bezoek wordt het moeilijker de gepaste afstanden 

te bewaren. 

 

Andere invulling 

 

Zeker nu de horeca nog tot minimaal 8 december en wellicht langer gesloten blijft, verwachten we 

dat – met Sinterklaas en Kerst in aantocht – de vraag van het winkelend publiek naar een openbaar 

toilet alleen nog maar zal toenemen.  

 

Vandaar dat er voor gekozen is om de openbare toiletunits op het Theodoor Dorrenplein terug te 

brengen. De toiletten worden vanaf 30 november 2020 opengesteld en staan in principe tot en met 

10 januari 2021, of langer als de horeca langer dicht blijft. 

 

De openingstijden zijn dagelijks vanaf 10 uur tot sluitingstijd van de winkels. Voor het bezoek aan 

het toilet geldt een vrije gave.  

 

De kosten van deze voorziening worden gedekt uit het budget “COVID-19” waarvoor het college 

door de raad is gemandateerd. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. drs. C.M.J. Bisschops 
wethouder Economie, toerisme en evenementen  


