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Lokaal Belang
Raadsfractie gemeente Barneveld 
T.a.v. Mevrouw Pluimers

Geachte mevrouw Pluimers,

Op 7 februari 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de 
openbare toiletten in Voorthuizen en Barneveld. Graag beantwoorden wij uw vragen als 
volgt.

Op 6 april 2021 heeft wethouder van Daalen tijdens een rondvraag over dit onderwerp 
toegezegd dat   
“Er een monteur is bij geweest maar het probleem nog niet is opgelost maar dat er 
actie wordt  ondernomen”. Onze vraag: Welke actie is er tussen 6 april 2021 en 
heden ondernomen om deze  problemen op te lossen?  
In eerste instantie is er een monteur bij geweest, maar deze kon het probleem niet 
verhelpen. De benodigde onderdelen zijn niet langer leverbaar doordat de 
leverancier failliet is gegaan. De toiletten moeten dus geheel vervangen worden. 
Hiervoor zijn offertes opgevraagd en er is een klein onderzoek gedaan naar de 
noodzaak van het vervangen van de toiletten. Die noodzaak blijkt wel degelijk 
aanwezig te zijn.

Wat is de reden dat het tot op heden niet gelukt lijkt te zijn deze toiletten weer te laten 
functioneren?  
Voor de vervanging van de toiletten is geen budget gereserveerd en dus zal deze 
vervanging vanuit de algemene reserve betaald moeten worden. Hiervoor wordt 
momenteel een voorstel voorbereid.

Het college besteedt veel tijd, geld en aandacht voor het promoten van onze gemeente. 
Go Barneveld is daar een voorbeeld van. Is het college het met ons eens dat een 
schoon, niet door graffiti ondergekliederd en bovenal goed werkend openbaar toilet een 
basisbehoefte is die wij niet alleen onze  inwoners (zeker diegene met maag- en 
darmproblemen), maar ook onze vele gasten die Voorthuizen en  Barneveld komen 
bezoeken, moeten kunnen aanbieden?  
Het college is van mening dat toegang tot openbare toiletten inderdaad in een behoefte 
voorziet.

Is het college het met ons eens dat er direct actie ondernomen moet worden om: a. 
de technische  problemen op te lossen en b. het openbaar toilet in Voorthuizen van 
graffiti te ontdoen en wellicht op  korte termijn een beter locatie te zoeken? Nu is het 
openbare toilet ver weg in een donker hoekje van het  Smidsplein weggestopt.  



Blad 2 

Het college is van mening dat er inderdaad vervanging van de bestaande toiletten 
moet worden geregeld. Hierin kan meegenomen worden of het haalbaar is om een 
andere, beter passende, locatie in Voorthuizen te vinden.

Kan het college ons toezeggen dat in de toekomst echt adequaat en dus snel wordt 
opgetreden indien onze openbare toiletten defect zijn?  
Zie antwoord op de eerste vraag.

En tot slot, is het college het met ons eens dat een goed werkend en gratis openbaar 
toilet hoort bij een gemeente die wil uitstralen dat onze gasten welkom zijn?
Het college beaamt dat een goed werkend, hygiënisch toilet een gastvrije uitstraling 
geeft. De kosten per toiletbezoek zijn 50ct. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

W. Wieringa J.J. Luteijn
Secretaris  Burgemeester


