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Ons kenmerk : 2014246 
Betreft: Openbare toegankelijke toiletten 
 

Geacht Raadslid, 
 
De begrotingsperikelen voor 2015 komen er weer aan. Tijd ook om stil te staan bij 
een wellicht niet alle dagelijks onderwerp; Openbare toiletvoorzieningen. Alhoewel 
elk mens meerdere malen per dag naar het toilet moet wordt hieraan in de openbare 
buitenruimte nog steeds weinig tot geen aandacht geschonken. Dit is vooral voor 
rolstoelgebruikers een enorme beperking van hun bewegingsvrijheid. 
 
Tijd dus om hier meer aandacht aan te besteden en er zorg voor te dragen dat ook 
deze groep burgers zo goed mogelijk van de openbare buitenruimte gebruik kan 
maken. Dat staat echter niet op zichzelf. In vrijwel alle Nederlandse gemeente staat 
heel veel winkelruimte leeg en loopt het aantal bezoekers steeds verder terug. Om 
dit alles een halt toe te roepen hebben reeds diverse winkelcentra zich bezonnen om 
verbeterende maatregelen. Goede openbare toiletten vormen daar steevast een 
onderdeel van. 
 
Daarin speelt SaniTronics een belangrijke rol. Wij beschikken over 25 jaar ervaring in 
dit veld en een breed scala aan mogelijke oplossingen. Know how die wij geheel 
zonder enige verplichting ten dienste stellen van gemeenten. Wij gaan echter nog 
verder. In die gevallen waar de investering nu niet uitkomt zijn wij bereid deze voor 
de gemeente te doen. In dat geval sluiten we een langlopende overeenkomst 
af inclusief alle onderhoud. De gemeente betaald een vaste jaarlast en heeft verder 
geen zorg en omkijken meer naar deze voorziening(en). 
Alle redenen dus om dit onderwerp bij de komende begroting serieus aan de orde te 
stellen. Voor elke situatie hebben wij een passende oplossing. Nieuwsgierig 
geworden? Bekijk hier onze algemene presentatie 2014 en deze video. 

  

http://issuu.com/sanitronics.eu/docs/presentatie_sanitronics_2014_nl
http://vimeo.com/97810959


 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen mailen aan hmn@sanitronics.eu. 

Met vriendelijke groeten, 
SaniTronics International B.V. 
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