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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: maandag 4 januari 2021 9:48 
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Onderwerp: Toegankelijkheid toiletwagen voor rolstoelgebruikers 
 
Geachte schepen, 
 
Eerst en vooral wil ik u mijn beste wensen overmaken voor het nieuwe jaar. Een goede gezondheid 
zeggen we altijd, maar dit jaar met nog meer klemtoon. 
 
Mag ik u toch al een vraag voorleggen? 
 
De toiletwagen op de Grote Markt is namelijk niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Is het mogelijk 
om de aanrijplank aan te passen zodat rolstoelgebruikers zelfstandig in de toiletwagen kunnen? Want 
een snelle heropening van de horeca zit er wellicht niet in. Rolstoelgebruikers wezen mij op dit 
probleem. Zeker mensen die hun zelfstandigheid erg belangrijk vinden. Omwille van corona staat 
trouwens niet iedereen te springen om een handje toe te steken. 
 
De stad heeft de afgelopen jaren inspanningen geleverd om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers 
en blinden te verbeteren. Rolstoelgebruikers kunnen bv. terecht in het speciale toilet op het 
H.Heymanplein, maar niet iedereen weet dat te vinden en niet iedereen weet dat je de toegangskaart 
daarvoor kan afhalen aan de infobalie van het stadhuis. 
Is het mogelijk om op het betreffende toilet aan te brengen waar rolstoelgebruikers de kaart kunnen 
bekomen? 
 
Het lijkt me belangrijk dat er voldoende voor rolstoelgebruikers toegankelijke openbare toiletten 
beschikbaar zijn, zodat ook zij zonder problemen en veilig op stap kunnen gaan in de binnenstad in 
corona-tijd. 
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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Toegan kelij kheid toi letwagen voor rolstoelgebru ikers

Geachte raads[id

Op dinsdag 5 januari is de dienst'beheer gebouwen' BGB op de hoogte gebracht via schepen

Bart De Bruyne over een toegangsprobleem voor de toiLetwagen op de Grote Markt. Diezelfde

dag is er een plaatsbezoek doorgegaan met de schepen om de situatie ter plaatse te bekijken.

Er werd vastgesteld dat de vraag terecht was en dat de container zelf niet voorzien was van

rolstoetvriendel.ijke toiletten. Het probleem was dus uitgebreider dan enkeI het
toegangsprobleem. Samen met de schepen werden verschiltende alternatieven en oplossingen

besproken. Na overleg met interne diensten (Beheer onderhoud gebouwen - Evenementen)

werd besloten om een nieuwe toiLetcontainer aan te vragen die wel voorzien was van een

rolstoelvriendel"ijk toil.et. ]

De container is geleverd op woensdag 6 januari en voor het weekend van 8 januari was de

nieuwe container reeds in werking.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnforrneerd

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:
ln opdrac,ht:

Joh Verhulst Ba rt De Lieven Dehandschutter
burgemeester
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