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Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt: 

 

 

De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.  

ON D E RW E RP  

Sanitaire voorzieningen stadscentra Almere 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat: 

 

- er in het stadscentrum en in andere stadsdelen een tekort is aan openbare sanitaire 

voorzieningen; 

- in het stadscentrum de reeds aanwezige sanitaire voorzieningen slecht te vinden zijn; 

- in de andere stadsdelen sanitaire voorzieningen voor mensen met een beperking geheel 

ontbreken; 

- een groot deel van de bevolking hiervan extra afhankelijk is, zoals de 3,5 miljoen buik- en 

blaaspatiënten, zwangere vrouwen, jonge kinderen en veel ouderen; 

- er kennelijk geen norm bij de gemeente bekend is voor de nodige openbare sanitaire 

voorzieningen in de stad,  

 

overwegende dat:  

 

- de gemeente Almere de ambitie heeft deze stad en alle stadsdelen beter te profileren en een 

gastvrijere uitstraling voor de inwoners en bezoekers te realiseren;  

- de beschikbaarheid en toegankelijkheid van (voldoende) openbare sanitaire voorzieningen, voor 

mensen met en zonder een beperking, daarbij hoort,   

- de financiële dekking hiervoor gezocht dient te worden gezocht binnen het budget van de 

Inclusieagenda;  

- dit onderwerp is diverse malen onder aandacht is geweest van de raad en het college, maar nooit 

serieus is opgepakt, 

 

 
draagt het college op om binnen een aanzienbare tijd (max. een jaar) te zorgen: 

 

- voor het vaststellen van een norm voor het stadscentrum en de overige stadsdelen; 

- voor fysieke bewegwijzering naar de reeds beschikbare openbare toiletvoorziening in de diverse 

stadsdelen (bijvoorbeeld stadhuis en fietsenstalling); 

- dat in Almere centrum minstens twee nieuwe openbare sanitaire voorzieningen en bij elke 

andere stadsdeel minimaal één openbare sanitaire voorzieningen, die ook geschikt zijn voor 

mensen met een beperking, worden gerealiseerd,   

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

O N D E R T E K E N I N G  E N  N A A M  

  

 

Azhar Naeem (SP) 


