
 
Sec.  Vossenweg1 
          7447 SC  Hellendoorn. 
 
Aan het College van B. & W van de 
Gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 7440 AE Nijverdal 

Betreft: openbaar toegankelijk toilet centrum Nijverdal 

                                                                                                                      Hellendoorn, 20 januari 2020. 

Geachte college, 

Via de media hebben wij vernomen, dat de vervoersmaatschappij Keolis, bij de gemeente een 

vergunning heeft aan gevraagd voor het plaatsen van een toiletunit aan de Meijboomstraat in 

Nijverdal. Dit lijkt, wat ons betreft, een unieke kans voor ons als gemeente, om een openbaar toilet 

te realiseren in het centrum van Nijverdal. 

Zoals u weet zijn wij als gemeente al heel lang bezig met de realisatie van een openbaar toilet in de 

nabijheid van het station in Nijverdal. De raad heeft op 8 februari 2018 hierover unaniem een motie 

aangenomen. Hierin riep zij aan u als college op, om een onderzoek te doen naar een geschikte 

centrale locatie in de buurt van het station in Nijverdal. Een toilet, die 24 uur per dag en 7 dagen in 

de week beschikbaar is en ook toegankelijk voor rolstoelen. Als mogelijke financieringsbron voor de 

aanleg van dit toilet, werd de Salomonsongelden genoemd. 

Op 8 oktober van het vorige jaar is in de commissie vergadering van Samenlevingszaken dit 

onderwerp nog en uitvoerig besproken. Daarin gaven de leden te kennen, dat u werk moet maken 

van deze nadrukkelijk wens van de raad. Een openbaar verwarmd toilet voor zowel het winkelend 

publiek als passagiers van bus en trein 

Graag willen wij van u weten of u al contact heeft gezocht met Keolis om de mogelijkheden te 

onderzoeken van samenwerking voor de realisatie van een openbaar toegankelijk toilet op die 

plaats? 

Enige tijd geleden heeft ook in de krant gestaan dat u in overleg bent met de stichting “t Achterom. 

Kunt u ons daarover al meer vertellen. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een netwerk van 

instanties, instellingen en particulieren in het centrum van Nijverdal die er mee instemmen dat 

mensen met ‘hoge sanitaire nood’ gebruik mogen maken van hun toilet.  

We verzoeken u om in de commissievergadering van Samenlevingszaken van dinsdag 21 januari, of     

in de commissievergadering van Grondgebied van aanstaande woensdag 22 januari 2020 een reactie 

te geven op deze vragen. 

Met vriendelijke groet namens de Lokaal Hellendoorn 

Hetty Ligtenberg- Grondman 

Jan Veneman. 


