IEDEREEN MOET . . .
Het Burgerpanel Rotterdam over de stedelijke visie op openbare toiletvoorzieningen
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Iedereen moet…
Burgerpanel Rotterdam – december 2016
1. Inleiding
Het Burgerpanel Rotterdam onderzoekt kwesties waar de gemeente zeggenschap over heeft
en die de gewone mensen raken. Het onderwerp openbare toiletten voldoet aan beide
criteria en staat al langer op de agenda van het Burgerpanel. Zo schrijft het panel hierover al in 2008
aan B&W in een nota met de naam: 'Een dagje Rotterdam... Hoe welkom voel je je?'.
Citaat hieruit aangaande “openbare toiletten”: Slechts een kwart van de ondervraagden maakt gebruik
van een openbaar toilet (uitgezonderd toiletten in warenhuizen, cafés, etc.). De redenen die worden
aangegeven zijn: niet te vinden, te weinig, slecht herkenbaar, smerig, geenfaciliteiten (wc-papier, zeep
etc.). Wij adviseerden: begin met beter schoonhouden van de bestaande toiletten met de nodige
faciliteiten; geef duidelijk aan waar ze zijn; zorg voor kwaliteit; zorg ook voor meer openbare toiletten.
De stedelijke visie en de uitkomsten van ons onderzoek laten zien, dat er nadien onvoldoende
verbeterd is. Zoals de wethouder op 30 augustus 2016 schrijft aan de gemeenteraad horen bij een
aantrekkelijke stad ook openbare toiletvoorzieningen. Verder stelt hij: “Deze zijn nu in beperkte mate
aanwezig. Wij willen het aantal openbare toiletvoorzieningen uitbreiden (..)”
Het voorliggende rapport van het Burgerpanel gaat daarom niet over de vraag of er behoefte is aan
openbare toiletten. Het panel heeft onderzocht of de stedelijke visie het antwoord is op de behoefte
van de burgers.
U merkt, dat het Burgerpanel niet de naam hanteert, die de stedelijke visie op openbare
toiletvoorzieningen van 2 augustus 2016 heeft gekregen en die in de media, onder anderen door de
wethouder, breed uitgemeten is. Het Burgerpanel is van mening dat die naam afbreuk doet aan het
serieuze karakter van het onderwerp en afleidt. Hoe kan een “Zeiknota” bijdragen aan een attractieve
stad? Immers naast urineren, betekent zeiken: zeuren, zaniken.

2. Onderzoeksverantwoording
De vraag of “de stedelijke visie op openbare toiletvoorzieningen” een antwoord is op de behoefte van
de burgers, is langs verschillende wegen onderzocht.
1. Het Burgerpanel heeft een enquête gehouden onder de vrienden van het burgerpanel. Deze is door
105 respondenten beantwoord.
2. We hebben geschouwd en er zijn gesprekken gevoerd met sleutelpersonen in de stad, bij
recreatieplekken, parken, ov-punten, markten (horecaexploitanten, passanten, gebruikers,
toezichthouders).
3. We hebben eerdere notities bekeken
4. We hebben gesproken met de directeur van de stichting Rotterdam City.
5. We hebben gesproken met de gemeentelijk projectmanager, belast met de uitvoering van de nota.
6. Er is tevens gesproken met de gebiedsregisseur ‘Centrum’.
7. En het panel heeft zijn gezond ‘burger’ verstand laten spreken.
De conclusie is, dat de nota, door de pragmatische benadering van de projectmanager op de korte
termijn een aantal knelpunten zal wegnemen. Dit is echter slechts een deel van de oplossing. Zorg is er
bij het burgerpanel over zaken als medewerking ondernemers, ov- en andere partners, aspecten van
schoon, heel en veilig, imagoverbetering en andere. Hierop gaan wij in deel 4 van dit advies dieper in.
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3. Wat wil de burger?
De punten die hierna worden genoemd en die als een programma van eisen kunnen worden
beschouwd, zijn geformuleerd aan de hand van al onze onderzoeksgegevens.
3.1 Toegankelijkheid
De burgers willen toiletten die toegankelijk zijn voor mannen, vrouwen, baby care en mensen in
rolstoelen, scootmobielen of met rollators.
Uriliften hebben afgedaan en schieten te kort. Toiletten die slechts via sluipwegen toegankelijk zijn of
alleen via trappenhuizen bereikbaar, voldoen niet.
3.2 Imago
Huidige openbare toiletten hebben het imago van vieze, stinkende overlopende dixies zoals bij
evenementen wel worden aangetroffen. Zelf troffen wij een zwaar vervuild toilet bij het ov-knooppunt
Kralingse Zoom. Ongetwijfeld een incident, hoewel recent ander onderzoek(1)anders doet vrezen:
“(…)uit het jaarlijks Nationaal Toiletonderzoek van het vakblad Service Management blijkt dat slechts
een kwart van de 150 onderzochte openbare toiletten schoon te noemen was (…). Het burgerpanel is
van mening, dat imago schadende incidenten niet mogen voorkomen.
3.3 Heel en veilig
Heel spreekt voor zich. Het stelt hoge eisen aan het beheer. Inzake veilig werden wij geattendeerd op
het gevaar van vervuiling, vernielingen, oneigenlijk en onzedelijk gebruik, zeker in relatie met
laagdrempelige toegang.
3.4. Locaties
3.4.1 Binnenstad
Als de winkels en warenhuizen sluiten, transformeert de stad naar een uitgaansgebied en neemt de
beschikbaarheid van toiletten voor het publiek dramatisch af. En wanneer dan ook op enig moment de
metrostations nog sluiten… Volgens de Maag Lever Darmstichting zijn er mensen die Rotterdam mijden
vanwege het ontbreken van openbare toiletten.
In onze enquête is de binnenstad een grote hot spot gebleken. De volgende locaties werden
meermalen genoemd als plek, waar openbare toiletten gewenst zijn:
Genoemde locatie: Aantal keren genoemd: wv overdag wv avond:
Coolsingel
16
15
9
2
"Centrum" ( )
16
15
8
Binnenrotte
11
11
7
Lijnbaan
8
7
7
Blaak
7
5
6
Meent
6
6
4
Schouwburgplein
6
6
4
Grote Kerkplein
4
2
4
Hoogstraat
4
4
3
Beurs
4
2
3
Beurstraverse
3
3
3
Binnenwegplein
3
3
2
Leuvehaven
3
3
2
Centraal Station
3
3
2
1
2

Metro van 16 november 2016
Door respondenten niet nader gespecificeerd
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Naast deze straten waren er in de binnenstad nog 13 andere straten, die één keer genoemd werden.
Ondernemers zijn bereid om, passief, een sociale functie te vervullen, maar zijn weinig bereid om deze
publieke rol actief op zich te nemen. De toiletten in winkels en horeca zijn bedoeld voor de klanten.
Soms worden anderen wel toegelaten, al dan niet tegen betaling. De directeur van de Stichting
Rotterdam Citymarketing is van mening dat ondernemers meer kunnen en moeten doen.
Bezoekers geven aan zich bezwaard te voelen om niet expliciet herkenbare openbare toiletten te
bezoeken. En niet iedereen heeft zin in een consumptie als alibi voor een toiletbezoek. Of heeft andere
problemen: “In de horeca moet je vaak een consumptie bestellen om naar de wc te mogen, maar daar
heb ik geen tijd voor: dan is het kwaad al geschied," aldus een lid van de Maag Lever Darmstichting.(3).
Ook beschikbaarheid van toiletten in en bij toeristentrekkers schiet te kort. Voor de weinige
publiekstoiletten in de Markthal staan geregeld lange rijen wachtenden. Toiletten in en bij het Centraal
Station zijn er wel, maar zijn niet via alle ingangen gemakkelijk te vinden.
“Rotterdam City” attendeert en marge op een ander knelpunt. Veel ondernemers zouden niet happig
zijn toeristen te ontvangen, die niet vertrouwd zijn met onze westerse toiletten, omdat ze gewend zijn
aan hurktoiletten. Dit schijnt tot vervuiling en beschadigingen te leiden.
De gele M, zowel die van de metro als van de bekende hamburgerketen wordt door velen
gezien als aanduiding van een schoon openbaar toilet. VVV-medewerkers, toezichthouders van
fietsenstallingen en parkeergarages, verwijzen naar de M als openbaar toilet. Een praktisch probleem:
in de metrostations zijn de toiletten alleen met een 50-cent-muntje te openen. Maar wat als je dat net
niet bij je hebt? Er zijn geen wisselautomaten in de buurt.
3.4.2 Buiten het centrum
In onze enquête werden de volgende locaties buiten het centrum genoemd als plekken, waar openbare
toiletten gewenst zijn:
locatie:
Aantal keren genoemd: wv overdag wv avond:
Maasboulevard
3
3
3
Statenweg / Statensingel
2
2
1
Mathenesserplein
2
2
2
Maastunnel
2
1
2
Naast deze locaties, waren er nog 17 andere straten, die één keer werden genoemd.
3.4.3 Parken en recreatiegebieden
De volgende parken en plekken voor recreatie werden genoemd als locaties, waar openbare toiletten
noodzakelijk zijn.
locatie:
Aantal keren genoemd: wv overdag wv avond:
"Parken en Bos"
2
2
2
Kralingsebos
7
5
4
Het Park
4
3
3
Park De Twee Heuvels 3
3
Dakpark West
2
1
1
Afrikaanderbuurt
2
2
1
Zuiderpark
2
2
Oude Plantage
2
2
1
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Dantzigpark, het Wijkpark aan de West Kruiskade,
het Vroesenpark, het Prinsenpark en het wandelpad
langs de Rotte/Gordelweg genoemd.
Vermeldenswaard vinden wij onze ervaring langs de
Kralingse Plaslaan (wat een passende naam). Hier
zijn barbecuezones ingericht compleet met
afvalbakken. Voor “Fikkie” is voorzien in
poepzakken, maar bezoekers? De dichtst bijstaande
horeca is 500 meter verderop gevestigd. En: “Als
het echt moet, duik ik in de bosjes.” Niettemin
gruwen recreanten die wij spraken ervan dat er hier openbare toiletten zouden komen: “Daar wil je
toch niet op uitkijken”.
Niettemin menen wij, dat recreatievoorzieningen of plekken waar mensen uitgenodigd worden langer
te verblijven voorzien moeten zijn van openbare toiletten of dat er op zijn minst goede verwijzingen zijn
naar plekken waar publiekstoiletten beschikbaar zijn.
3.4.4 OV-knooppunten
Hoewel misschien niet in alle gevallen het domein van de gemeente, worden ov-knooppunten massaal
genoemd als gewenste locatie voor openbare toiletten.
locatie:
Aantal keren genoemd: wv overdag wv avond:
ov-punten (4)
9
6
8
Keizerswaard
4
4
2
Centraal Station 3
3
1
Capelsebrug
2
2
2
Verder werden de eindpunten van tram 21, 24 en 4, Station Zuid en metrostation Gerdesiaweg
genoemd.
Het feit dat ov-knooppunten zo vaak worden genoemd zegt volgens ons iets over de feitelijke
afwezigheid, maar ook iets over de onvindbaarheid van bestaande voorzieningen.
Voorbeelden: Personeelsleden van de fietsenstalling onder het Centraal Station wordt dagelijks
tientallen keren gevraagd, waar openbare toiletten zijn. Op het P+R Transferium Kralingse Zoom is het
een komen en gaan van metro, bus, shuttle, autoforensen en bezoekers van de universiteit en bedrijven
dichtbij. Er zijn 4 snackpunten en een loket van de RET, waar dagelijks meermalen gevraagd wordt naar
een toilet. Bij de parkeerplaats is een onbemand kantoortje van de shuttle bus. Op de ruit hangt een A4, dat de “geachte reiziger” erop attendeert, dat daar geen openbaar toilet is. Een paar meter verderop,
tussen dit kantoor en de ingang van de parkeergarage, is één openbaar toilet. Zo’n 100 meter lopen van
de ingang van het ov-station. Zonder één enkele verwijzing. Bij het ov-knooppunt Blaak stond een
verwijzing naar het toilet 45 graden verkeerd gericht.
In geval van hoge nood kunnen dit net de bekende druppels zijn.
3.4.5 Winkelcentra
Blijkens de volgende tabel, is er in kleinere winkelcentra behoefte aan toiletten voor bezoekers.
Wellicht zijn er in bepaalde centra wel toiletten aanwezig, maar weten bezoekers ze niet te vinden.
locatie:
Aantal keren genoemd: wv overdag wv avond:
Bergse Dorpstraat / Streksingel 4
3
2
Winkelcentrum De Esch
3
3
3
Binnenban Hoogvliet
2
2
Statenweg
2
2
1
winkelcentrum Eudokiaplein
1
1
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Niet nader gepreciseerd
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3.4.6 Evenementen
Evenementen trekken jaarlijkse honderdduizenden bezoekers. De directeur van City Marketing acht
voorzieningen rond evenementen toereikend: “Het is een noodvoorziening, plannen van aanpak
voorzien in tijdelijke openbaren toiletten en de volgende dag wordt het publieke domein gereinigd”.
Anderen signaleren wel een probleem. Toezichthouders van fietsenstallingen ondervinden ’the morning
after’ de overlast van wildplassers en erger. Zij wijten dit aan de al dan niet veronderstelde
onhygiënische staat van tijdelijke toiletten, zowel in uitgaansnachten als bij evenementen.
De restaurantmanager van de hamburgerketen op de Coolsingel ziet, dat mensen bij evenementen een
wachttijd van drie kwartier à een uur bij “haar” toiletten of die van een collega op de Lijnbaan verkiezen
boven het bezoek aan een tijdelijk toilet. En gebruikers? “Dixies? Daar wil je toch niet naar toe”. “Daar
stuur je je hond nog niet naar toe”.
3.4.7 Weekmarkten
De weekmarkten Binnenrotte en Afrikaanderplein worden in de enquête expliciet genoemd. Wij
spraken met de toezichthouders op de Afrikaandermarkt. Zij zijn ook bekend met andere weekmarkten.
Op de Afrikaandermarkt komt het publiek volgens hen goed aan hun trekken. Anders lijkt het met de
marktkooplui. Op deze maar ook op alle andere weekmarkten in de stad worden na afloop
achtergelaten plaszakken gevonden. De marktkooplui vinden de loopafstand naar toiletten te lang
en/of willen hun kraam niet onbemand achterlaten.
Op het Grote Visserijplein in West kan men terecht in een wijkgebouw. Doordeweeks vanaf 8 uur, op
zaterdag vanaf 9uur. Wordt veel te laat gevonden. Marktkooplui en burgers komen vroeger.
Op de centrummarkt worden vooral vrouwentoiletten gemist.
3.4.8 Wat mag het kosten?
De volgende grafieken laten zien, dat burgers in meerderheid bereid zijn om 50 Eurocent te betalen
voor het gebruik van een openbaar toilet.
Binnenstad:

In wijken en buurten:
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In de binnenstad vindt men “toilettax“ meer vanzelfsprekend dan in de wijken en buurten.
Opvallend is, dat een grote groep 20 cent het maximum vindt. Eén ondervraagde verwoordde het
treffend: “Naarmate ik meer drang heb, wordt de prijs, die ik bereid ben te betalen, hoger.
Het burgerpanel is van mening dat een bedrag van 50 cent enerzijds redelijk is voor gebruik van de
faciliteit en anderzijds een drempel kan vormen voor risico’s waarop werd gewezen.
3.4.9 Vindbaarheid
Hiervoor meldden wij al enkele missers in de vindbaarheid van openbare toiletten. De volgende tabel
laat zien hoe de Rotterdammers bij voorkeur op de vindplaats van openbare toiletten worden
geattendeerd:

Het merendeel (bijna 94%) kiest voor de aloude bewegwijzering. De hoge nood app is met bijna 29%
minder populair. Meer ziet men in iconen op de stadsplattegrond. Het burgerpanel vreest ten aanzien
van de app voor medewerking van ondernemers. We getuigden hierboven al van de bewust gekozen
passieve medewerking van die in het openbare toiletten probleem.

4. Conclusies en aanbevelingen
De noodzaak tot uitbreiding van het aantal openbare toiletvoorzieningen is boven alle twijfel verheven.
En waar er voorzieningen zijn, zijn ze of onvindbaar, of ontoegankelijk of van een zodanige kwaliteit, dat
ze niet of met walging gebruikt worden.
De projectmanager toonde een hoopgevende visie op verbetering van bestaande voorzieningen. De
wijze waarop vervanging en uitbreiding wordt voorbereid, geeft vertrouwen. In 2017 en de eerste jaren
er na wordt een aantal knelpunten aangepakt. Het panel hoopt van ganser harte dat deze aanpak tot
een even voortvarende uitvoering leidt, waarbij steun en support van het bestuur in vergunning- en
bezwaarkwesties onontbeerlijk is. Er zijn in de voorgaande jaren teveel rapporten op dit onderwerp
verschenen om naïef te kunnen vertrouwen, dat het deze keer wel goed zal komen.
In de uitvoering en op de langere termijn heeft het burgerpanel zorg over de volgende onderwerpen.
Wildplassen
- Het probleem wildplassen wordt in de gemeentelijke nota benaderd vanuit de visie, dat dit
hoofdzakelijk een mannenprobleem is. Wij zijn van mening dat er vaste en tijdelijke voorzieningen
moeten komen, die gender neutraal zijn.
- Deze voorzieningen moeten in ruime mate beschikbaar zijn, zowel in aantal als in vindbaarheid. En
dicht op logische looproutes. Gelet op de wildplaspraktijk, is aanpassing van de gemeentelijke nota
zeer gewenst.
- Antiplasschermen, coating en verlichting moeten toegepast worden om wildplassen te
ontmoedigen. Reinigen en handhaving moeten het sluitstuk van de aanpak kunnen zijn.
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Laat Rotterdamse studenten (zowel deel van de doelgroep, als belanghebbende bij studiepunten) in
samenwerking met “Rotterdam City Marketing”, de horecaondernemers voorstellen doen hoe
horeca adequater ingericht en beheerd kan worden om dit fenomeen te bestrijden

Gastvrije stad
- Zorg voor een aanzienlijke uitbreiding en spreiding van het aantal beschikbare openbare toiletten
- Let hierbij op uitstraling en herkenbaarheid. Maak voorzieningen die van verre uitstralen dat het er
verlicht, schoon, heel en veilig is. Schoon kan niet alleen bestaan bij de gratie van “zelfreinigend.”
Heel niet bij de vermelding dat aan herstel gewerkt wordt. Zorg derhalve voor een adequaat beheer
en incidentmanagement.
- Genderneutraal en toegankelijkheid voor minder validen is de norm.
- Neem dit onderwerp op in bouwvoorschriften en herinrichtingsbesluiten.
- Maak dit probleem een vast onderdeel van herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte
- Zie fietsenstallingen, parkeergarages e.d. als de ideale plaats om openbare toiletten in te richten.
Toezicht is er al.
- Laat “Rotterdam City Marketing” samen met de ondernemers voorstellen doen op welke wijze zij
bijdragen aan vermindering van dit knelpunt. Medewerking van ondernemers is niet
vanzelfsprekend en lijkt vooral te bestaan in het wensdenken van het college. Stel eisen aan nieuw
te bouwen of te verbouwen winkelcentra.
Toeristentrekkers, recreatiegebieden
- Hanteer als uitgangspunt van beleid, dat daar waar recreatievoorzieningen worden getroffen of
waar mensen uitgenodigd worden langer te verblijven (parken, strand etc) gender neutrale
openbare toiletten worden gevestigd of (op minder massaal bezochte locaties) dat er goede
verwijzingen zijn naar plekken waar publiekstoiletten beschikbaar zijn
- Hanteer dit verwijzingsprincipe ook in (kleinere) winkelcentra en andere druk bezochte
publiekslocaties.
- Ontstijg het niveau van de beruchte dixies in aanzien, hygiëne, locatie, faciliteiten.
- Neem het onderwerp publiekstoiletten op in bouwvoorschriften en herinrichtingsbesluiten.
- Stel bij evenementen hoge eisen aan de hoeveelheid en de kwaliteit van tijdelijke
toiletvoorzieningen
Communicatie / imagoverbetering
- Het imago van openbare toiletten is zo slecht, dat niet kan worden volstaan met de traditionele
communicatiemiddelen. Laat vanuit marketing deskundigheid (een Rotterdams
Onderwijsinstituut?) voorstellen doen over de wijze waarop imagoverbetering bereikt kan worden.
- Extra faciliteiten als watertappunten kunnen bijdragen aan het populariseren van openbare
toiletten. Maak deze combinatie vast beleid.
- Maak in de communicatie onderscheid in de verschillende doelgroepen
- Zorg voor eenduidige en herkenbare verwijzingen en neem de vindplaatsen van openbare en
publiekstoiletten op in stadsplattegronden etc.
- Betrek reisorganisaties bij voorlichting over het gebruik van westerse toiletten.
- Hanteer technische middelen, een 10-minutenregeling en betaling als middelen om vandalisme en
oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
- Openbare toiletten lenen zich bij uitstek voor duurzaamheid: gebruik hemelwater, alternatieve
energiebronnen en recycling kansen.
- Betrek digitale betalingsmogelijkheden om problemen met muntjes te voorkomen.
Weekmarkten
- Laat de dienst Marktwezen voorzien in voldoende toiletmogelijkheden op de weekmarkten
- Laat de dienst samen met de marktkooplui regelen hoe zij het probleem van de achtergelaten
plaszakken gaan oplossen
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OV-partners
- Maak aanwezigheid en toegankelijkheid van openbare toiletten onderdeel van gebruikerseisen aan
ov-aanbieders
- Daag ze uit nu reeds met verbeteringen te komen
- Breng op locaties onder beheer van de gemeente nu reeds verbeteringen aan
Nimby
- Vestigen van openbare toiletten, zeker met het huidige imago, heeft een hoog nimby-gehalte. De
projectmanager verdient optimale steun van bestuurders op alle niveaus om het vereiste
vergunningencircuit voortvarend te kunnen doorlopen.
- Adequate doelgroep gerichte communicatie is hierbij een must.
Budget
- Succesvol aanbod genereert zeker meer vraag.
- Reserveer nu reeds budget voor de langere termijn om het vereiste voorzieningenniveau, dat groter
is dan nu begroot, te realiseren en kwalitatief hoogstaand te onderhouden.

5. Reactie Stadsbeheer op rapport ‘Iedereen moet’
Voor dit onderzoek hebben we tweemaal contact gehad met de projectleider ‘openbare
toiletvoorzieningen’ van Stadsbeheer en zijn collega’s. Na het lezen van ons rapport stuurden zij ons de
volgende reactie:
‘Onze algemene conclusie is dat dit een zeer goed rapport is, waarbij vanuit diverse verschillende
invalshoeken onderzoek is verricht. Zeker de gesprekken met sleutelfiguren van bepaalde doelgroepen
in de stad, zoals recreatieplekken, markten, ov-punten, passanten, toezichthouders, e.d. is een
waardevolle toevoeging. Daarnaast is het rapport goed en prettig leesbaar.
Heel veel van de genoemde aspecten onderkennen wij ook zoals: het moet schoner, beter vindbaar,
herkenbaarder, betere kwaliteit dan de huidige openbare toiletten, imago boost, laagdrempelige toegang
(geen geld vragen).Wij gaan zeker gebruik maken van de informatie uit deze rapportage.
Hierbij enkele reacties op items uit de rapportage:
-

Enkele speerpunten uit het rapport, en wij vinden ook dat dit verbeterd moet worden zijn:
o Imago verbetering
o Vindbaarheid vergroten
o Herkenbaarheid verbeteren
o Duidelijke en consequente bewegwijzering
o Bekendheid van de Hogenoodapp verbeteren
o Regelmatig schoonhouden van de toiletten
o Verbeteren van de publiciteit rondom openbare toiletten
o Overleg voeren met horecaondernemers over openbare toiletvoorzieningen
o Overleg voeren met andere dan horecaondernemers over hun bijdrage.
o Overleg voeren met parkeergarages, musea, fietsenstallingen, OV punten e.d.
o Betaling van € 0,50 is acceptabel, maar gratis is nog laagdrempeliger
o Gratis toegang zal ook leiden tot minder vandalisme
Binnen Bureau Binnenstad is iemand beschikbaar om deze werkzaamheden uit te voeren.

-

Schrikbarend uit het rapport was de gang van zaken rond de achtergelaten plaszakken op de
markten, dit is gewoon smerig en dat moet gestopt worden.
In het rapport staat dat de Urilift is “afgedaan”. Deze conclusie is voor ons te voorbarig, omdat Urilift
slechts geschikt is voor een beperkte doelgroep. Daardoor is de huidige Urilift niet geschikt als
totaaloplossing van het hele probleem.
Toevoeging op het rapport: Zodra de eerste nieuwe toiletunits geplaatst zijn kunnen we toezicht op
het wildplassen in die omgeving verscherpen.
Binnen Toezicht en Handhaving is al iemand beschikbaar om dit toezicht te coördineren.

-
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Mochten we op enig gebied nader onderzoek willen doen, dan willen we dat graag via het Burgerpanel
laten verrichten, omdat we dan weten dat dit onderzoek gedegen wordt uitgevoerd.’
Namens de werkgroep
Groet, Rob Zwinkels
Mobiel 06 – 20 42 54 62
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