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Onderwerp: Openbaar mindervaliden toilet Lange Nieuwstraat

Toelichting bij de vragen:
Op 5 september 2013 heeft wethouder Vennik positief gereageerd op de motie van de SP
om met de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat ook een openbaar toilet te creëren. Om die
reden vond het college de motie overbodig, tevens was het college al gestart met een
onderzoek waar en wanneer dit toilet wordt gerealiseerd. D66Velsen was blij met deze
toezegging van de wethouder.
Zowel in het collegebericht 156 van 2014 als In de Lange Nieuwsbrief van november 2014
meldt het college het volgende: Na afweging van meerdere mogelijkheden is er gekozen
voor een openbaar toilet in het voormalig V&D pand (Lange Nieuwstraat 733-753). In
samenwerking met “ IJmond Werkt!” komt hier een mindervaliden- toilet die voor iedereen
goed te gebruiken is. Volgens planning is dit toilet in het tweede kwartaal van 2015 klaar.
Exploitatie van het toilet is onderdeel van de exploitatie van het bovengenoemde pand zo
konden wij ook lezen in het collegebericht.
Inmiddels leven we in 2018, zijn we bezig met de afronding van de kwaliteitsimpuls Lange
Nieuwstraat en vraagt D66Velsen zich af wanneer het openbaar mindervaliden toilet in
gebruik wordt genomen.

Vraag 1
Wanneer denkt het college dat het openbaar (mindervaliden) toilet geopend gaat worden
voor winkelend publiek

Vraag 2
Op welke wijze wordt het winkelend publiek uit andere gemeente op de hoogte gebracht
van dit toilet

Vraag 3
Is het college van plan om het op te laten nemen in een van de apps of sites die
hiervoor bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld de app ‘HogeNood’ of de site ‘Waar
kaniknaardewc.nl’
Graag ontvang ik de antwoorden binnen 15 dagen, door tussenkomst van de Griffie, via
de mail “bestuursinformatie’. De antwoorden staan dan gepubliceerd op de website
http://raad.velsen.nl
Graag ontvang ik de antwoorden binnen 15 dagen, door tussenkomst van de Griffie,
via de mail “Bestuursinformatie”. De antwoorden staan dan gepubliceerd op de website
http://raad.velsen.nl/.
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