Samenwerkingsverband belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten

Gemeente Leiden
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Datum: 9 juli 2020
Onderwerp: Ontbreken en verdwijnen openbare toiletten

Geacht College,
Namens het Platform Gehandicapten Leiden vraag ik nogmaals aandacht voor het
ontbreken van openbare toiletten en het verdwijnen van het openbare toilet aan
de Kapelstraat i.v.m. de verbouwing van het stadhuis.
In de bijlage vindt u de brief van het Platform d.d. 10 december 2019 waarop wij
tot op heden geen antwoord hebben gekregen. Wel ontvingen we op 11 december
2019 een bevestiging van Pim van Vliet (p.van.vliet@leiden.nl), die ervoor zou
zorgen dat de brief bij de verantwoordelijk wethouder(s) terecht zou komen.
Het bestuur van het Platform Gehandicapten Leiden heeft maandelijks prettig
overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente Leiden en er is het afgelopen
half jaar meerdere keren gevraagd naar de stand van zaken. Betrokken ambtenaren
konden niet achterhalen wat er met de brief is gebeurd.
Inmiddels is het toilet aan de Kapelstraat verdwenen; is er tijdens de "intelligente
lockdown" zowel in de Leidse media als door het invullen van een formulier op de
website van de gemeente Leiden ook nog eens aandacht gevraagd voor het feit dat
er in Leiden überhaupt geen openbare toiletten zijn, laat staan dat die ook voor
mensen met een handicap toegankelijk zijn.
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Het verbaast ons dat deze primaire voorziening nog steeds niet is geregeld, terwijl
Leiden ernaar streeft “De Beste Binnenstad van Nederland” te worden/zijn. Cityhospitality moet niet alleen een aansprekend beleidsidee zijn maar in de praktijk
wérken!
Graag zien we deze voorziening op de kortst mogelijke termijn geregeld én krijgen
we graag antwoord op onze brieven.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Schoonwater
Platform Gehandicapten
Bestuurslid Toegankelijkheid
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