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AMENDEMENT
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 35 Reglement van Orde)

Datum raadsvergadering: I november 2018
nt: ramma 2019-2422 101

Amendement
Aan de te honoreren prioriteiten 2019 - 2A22 wardtvoor het jaar 2019 toegevoegd:
Toiletvoorziening nabij Haringvlietstraat met een investeringsbedrag van € 132,500, een
gemiddelde jaarlijkse last van € 1 1.600 wegens kapítaallasten (€ 4.600) en exploitatiekosten
(€ 7.000). De jaarlijkse lasten dekken uit het mobiliteitsfonds.

Toelichting

Feiten
Uit de beantwoording van 16 oktober 2018 van burgemeester en wethouders van de door
mevrouw Lemsom'van de WD-fractie gestelde schriftelijke vragen blíjkt dat:
. btj de herstructurering Haringvlietstraat geen rekening is gehouden met plaatsing van een

openbare toiletvoorziening omdat daarvoor geen beschikbare fysíeke ruimte is (de
aanwezige ruimte is net voldoende om alle benodigde voorzieningen ten behoeve van het
wegverkeer, gescheiden rijbanen, fietspâden en voetpaden op een kwalitatief en veilig
niveau te brengen);

¡ vanuit de ondernemers / ontwikkelaar niet gevraagd ís naar de mogelijkheid van
toiletvoozieningen op het parkeerterrein en het opnemen van toiletvoorzieningen ten tijde
is van het opstellen en tekenen van de samenwerkingsovereenkomst geen
aandachtspu nt geweest.

Mening
De WD-fract¡e is van mening dat de Gemeente de goede weg is ingeslagen door bij diverse
parkeerterreinen toiletvoorzieningen te plaatsen. Bij het bestuderen van de plannen van het
nieuwe winkelcentrum (Retailpark Haringvlietplein) werd snel duidelijk dat de toiletvoorziening
op de tekening ontbrak. Dit geldt ook voor het parkeerterrein aan het Hatfieldpark in
Zierik¿ee- De WÐ vindt een goede openbare toiletvoozieníng van essentieel belang. Daarin
staat zij niet alleen. Wij krijgen regelmatig aanvragen van oude¡s van jonge kinderen, van
ouderen en ouderenorgan¡saties over het probleem dat er te weinig openbare toiletten
aanwezig zijn op Schouwen-Duiveland. Ook de Maag, Lever en Darm stichting zet zich al
langere tijd in voor meer openbare toiletvoorzieningen.

Het antwoord op de door de WD ingediende schriftelijke vragen "hier is geen fysieke ruimte
vool'' stemt ons dan ook allerminst tevreden. Waar een wil is, is een weg. De WD meent een
geschikie locatie te hebben gevonden in de nabijheid van de drie parkeerterreinen op een
overzichtelijke pfaats, vlakbij het nieuwe wínkelcentrum. (zie tekening)
op onderstaande afbeelding aangegeven plaats. Bezoekers van Retailpark Haringvlietplein,
de parkeerplaats Hatfieldpark en de Pontes Pieter Zeeman zijn dan in de gelegenheid om van
deze voorziening gebruik maken.

Toiletvoozien Ha
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