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MOTIE: Stimuleren bij afgifte bouwvergunning invalidetoilet
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 november 2018
Constaterende dat:
• Minder validen dagelijks geconfronteerd worden met beperkingen.
• Dit vaak vooral buitenshuis is.
• Men beperkt wordt om winkels/horeca/openbare gebouwen te bezoeken.
• Het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking is ondertekend
door Nederland.
• In dit verdrag een toegankelijke en inclusieve samenleving voor mensen met een
handicap en beperking wordt geregeld.
• Het ook voor de gemeente Hengelo een uitdaging is om hier invulling aan te
geven.
• De Gehandicaptenraad van mening is dat Hengelo een vriendelijke en
meedenkende gemeente is op het gebied van toegankelijkheid van minder
validen.
Overwegende dat:
• Voor het bouwen van nieuwe en bestaande panden wat betreft horeca, winkels en
openbare gebouwen geen verplichting staat om een gehandicaptentoilet te
realiseren en dat dit juridisch ook niet mogelijk is.
• In het bouwbesluit 2012-2016 de volgende zaken staan vermeld:
Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten van nieuwbouw en
bestaande bouw (art. 6.10);
- Afmetingen toiletruimtes (art. 4.38);
- Toegankelijkheid van de openbare wegen (art. 6.48);
Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een beperking (art. 6.49).
• Dat de gemeente Hengelo als eventuele pilotgemeente kan stimuleren en
informeren tot het bouwen van een mindervalide toiletten en zo e en duidelijk
signaal afgeeft aan aannemer, architect en de omringende gemeenten.
• Dit ook omschreven kan worden als een Toegankelijk toilet' zodat men niet alleen
een toilet voor minder validen bouwt, maar ook bijvoorbeeld als damestoilet kan
fungeren.
Draagt het college op:
• De voorschriften in de bouwvergunningen voor verbouw en nieuwbouw zoveel
mogelijk te conformeren aan het VN-Verdrag voor rechten van personen met een
beperking.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Om dit tijdens het jaarlijks overleg met de horeca aan de orde te stellen en hen te
betrekken, stimuleren en enthousiasmeren bij dit proces.
Het stimuleren/informeren/benoemen/subsldleren tot het plaatsen van een
multlfunctloneel/voor mindervallden toegankelijk tollet In de daarbij behorende
afmetingen.
Deze ook te controleren tijdens de bouw of verbouwing van een pand.

En ga at over tot de orde van de dag.
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