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Geachte College, geachte leden van de Gemeenteraad, 

De ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - in het vervolg 
aangehaald als Verdrag - legt onder meer bij gemeenten de taak te werken aan een samenleving die voor 
iedereen toegankelijk is. 

Ook mensen met incontinentie vallen onder dit Verdrag. Hun incontinentie is een gevolg van een 
lichamelijke en/of cerebrale handicap. Veel mensen met incontinentie durven niet of nauwelijks de deur uit 
omdat zij bang zijn niet tijdig een toiletvoorziening te kunnen bereiken. Dit verhindert dat zij op voet van 
gelijkheid kunnen meedoen aan de samenleving, zoals het Verdrag voorschrijft. 
Uitvoering van het Verdrag betekent daarom dat er in uw gemeente voldoende, goed bereikbare openbare 
toiletvoorzieningen moeten zijn, zowel voor mannen als voor vrouwen. 

Continentie Stichting Nederland (CSN) stelt zich onder meer tot doel problemen van mensen met 
incontinentie onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Met dat doel organiseert CSN elk jaar 
op de 3e donderdag van september, dit jaar 20 september, de zogeheten Nationale Piasdag. Dit jaar gaat CSN 
die dag aandacht vragen voor de mate waarin gemeenten in hun beleid ter uitvoering van genoemd Verdrag 
zorgen voor openbare toiletvoorzieningen. 

Tegen die achtergrond vragen wij u ons te laten weten: 
1 - Of openbare toiletvoorzieningen zijn opgenomen in het beleid van uw gemeente ter uitvoering van het 
Verdrag; 
2 - Zo ja: hoeveel inwoners uw gemeente telt en hoeveel openbare toiletvoorzieningen in uw gemeente 
beschikbaar zijn voor mannen en voor vrouwen, waar en op welke tijdstippen. 
3 - Zo nee: hoeveel inwoners uw gemeente telt en of u voornemens bent openbare toiletvoorzieningen in uw 
beleid te gaan opnemen. 

Wij stellen het op prijs uw antwoord uiterlijk dinsdag 31 juli te ontvangen op het adres onderaan deze brief. 
Voor een toelichting kunt u contact opnemen met 06-51293347 (K. v. Koppen) 

Op 20 september a.s. gaan wij de resultaten van deze inventarisatie bekendmaken. 

Met dank voor uw medewerking, hoogachtend, 

n 
Prof. Dr. J.L.H.R. Bosch, 
Voorzitter 
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