
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-149 / agendapunt 18.m.1 

 

Onderwerp: Openbare toiletten Molenwaterpark 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 15 oktober 2020 

 

De raad,  

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat:  

- Wij zien, maar ook van inwoners horen, dat er steeds meer onhygiënische toestanden in Middelburg 

voorkomen, zoals het plassen in fonteinen (bijvoorbeeld Balans, Molenwater), plassen tegen gebouwen 

(bijvoorbeeld Lange Jan, Abdij), plassen in bosschages door de gehele stad enz.; 

- Wildplassen strafbaar is, maar dat er ook een tekort aan openbare toiletten is; 

- In het “oude” park / Miniatuur Walcheren openbare toiletten waren; 

- Het Molenwaterpark goed wordt gebruikt en er ook veel bezoekers met kinderen komen; 

- De financiële positie van de gemeente op dit moment waarschijnlijk te weinig ruimte biedt voor een 

permanente toiletvoorziening zoals op het Damplein; 

 

van mening dat: 

- De beantwoording op onze schriftelijke vragen over openbare toiletten in Middelburg niet naar 

tevredenheid is; 

- Wildplassen in het nieuwe Molenwaterpark afbreuk doet aan het mooie resultaat van de herinrichting; 

- Meer openbare toiletten in Middelburg in hoge mate bijdragen aan hygiëne en volksgezondheid; 

- Het Molenwaterpark nog beter geschikt is voor gebruik door inwoners en bezoekers met de terugkeer 

van openbare toiletten; 

- Een tijdelijke toiletvoorziening zoals gerealiseerd door het Zeeuws museum op het Abdijplein een 

betaalbaar alternatief kan zijn om ook in het Molenwaterpark toe te passen, zeker als die enkel tussen 

bijvoorbeeld 1 april en 1 oktober aanwezig is; 

  

Verzoekt het college:  

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in het Molenwaterpark permanente openbare toiletten te 

realiseren; 

2. Hiertoe inzichtelijk te maken wat de incidentele kosten (investering) en de structurele lasten zijn voor 

beheer en onderhoud van permanente openbare toiletten in het Molenwaterpark; 

3. Voorafgaand aan volgend voorjaar een tijdelijke voorziening te realiseren; 

4. Voor de tijdelijke voorziening de kosten te dekken uit de post onvoorzien; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van  

LPM,    Fractie Onderdijk,  SP, 

 

Vera Barentsen   Hilde Onderdijk   Huib Ghijsen 

 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/9245684/1/Beantwoording%20vragen%20inzake%20openbare%20toiletten%20-%20Vera%20Barentsen%20(LPM)

