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Een invalidentoilet zoals dat er volgens het RoGeP ook in Roosendaal op verschillende plekken zou moeten komen. © Annina
Romita

RoGeP pleit voor extra openbare
invalidentoiletten in Roosendaal:
‘Twee vliegen in één klap’
ROOSENDAAL - Roosendaal heeft geen extra openbare toiletten nodig, Roosendaal heeft
extra openbare invalidentoiletten nodig. 

Om te beginnen op de drie grootste evenemententerreinen van Roosendaal: het
Vrouwenhofpark, het Emile van Loonpark en het Tongerloplein. Die oproep doet het
Roosendaals Gehandicapten Platform (RoGeP), aan de vooravond van een debat hierover in de
gemeenteraad. 

https://www.bndestem.nl/roosendaal/rogep-pleit-voor-extra-openbare-invalidentoiletten-in-roosendaal-twee-vliegen-in-een-klap~a29d0b2f/100875975/
https://www.bndestem.nl/


Huib de Ruijter van RoGeP: ,,Daarmee slaat Roosendaal twee vliegen in één klap. Want een
invalidentoilet is ook door mensen zonder een beperking te gebruiken, andersom is dat niet.’’

Onderaan de lijst

Een invaliden toi let is ook door mensen zonder een
beperking te gebruiken, andersom niet
- Huib de Ruijter, RoGeP

Roosendaal bungelt al jaren onderaan in de lijstjes als het gaat om het aantal openbare toiletten.
Daarnaast ijvert het RoGeP al jaren voor extra invalidentoiletten, met name op evenementen.
Ook daar gaat volgens die club nog veel te veel mis. 

De Ruijter: ,,Terwijl organisatoren het verplicht zijn voor zulke wc's te zorgen, het staat zelfs in de
vergunning. Maar bijvoorbeeld bij Palm Parkies hebben we er ook lang op aan moeten dringen.’’ 

Niet goed

En als die toiletten er dan al staan, voldoen ze regelmatig niet aan de officiële richtlijnen, stelt De
Ruijter. 

Zo moet een invalidentoilet zo zijn ingericht dat er genoeg ruimte is voor de draaicirkel van
rolstoelen, anderhalve meter in doorsnee. Verder moet er ook voldoende plek zijn voor
begeleiders om te kunnen helpen. 

‘In één keer goed’

Nu deze discussie weer actueel wordt, roepen wij
op het nu in één keer goed te doen
- Huib de Ruijter, RoGeP
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Volgens De Ruijter voldoen veel bestaande invalidentoiletten in Roosendaal nu ook niet aan die
norm. ,,Nu deze discussie weer actueel wordt, roepen wij op het nu in één keer goed te doen.’’ 

De gemeente is dat volgens hem ook verplicht vanwege een VN-verdrag. Daarin staat simpel
gezegd dat overheden er alles aan moeten doen om toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en
volledige participatie van mensen met een beperking volledig mogelijk te maken.

Hufterproof

De Ruijter zegt dat het RoGeP best begrijpt dat er haken en ogen aan de oproep van zijn club
zitten, dergelijke bouwwerken zijn immers gevoelig voor allerlei vormen van overlast. ,,Dus maak
ze vandalismeproof.’’
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