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Datum: 10 november 2020
Onderwerp: Communicatie over openbare toiletten in parkeergarages

Beste heer Huijsmans, beste Bas,
We hebben overleg met elkaar over openbare toiletten. Jammer genoeg kan een
gezamenlijk bezoek aan de parkeergarages vanwege Corona-maatregelen niet doorgaan.
Afgelopen zaterdag ben ik namens het Platform Gehandicapten Leiden bij de
parkeergarage Lammermarkt geweest. Ik doe in deze brief daarvan verslag en doe een
voorstel voor communicatie rondom de openbare toiletten.
Lammermarkt en Garenmarkt
De schuifdeuren van de garage aan de Lammermarkt zijn overdag bijna altijd open voor
voorbijgangers, die er niet noodzakelijk parkeren. Bij de lift is te zien dat er toiletten zijn.
Hartstikke fijn. Ik begrijp, dat de Garenmarkt-garage dezelfde voorziening heeft.
Communicatie
Ik stel voor dat er nu wordt gecommuniceerd over de beschikbaarheid van openbare
toiletten. Dat kan door:
Een aankondiging in de stadskrant waarin staat dat er in Leiden, in de twee
•
parkeergarages, openbare toiletten zijn, waar je voor 50 eurocent gebruik van kunt
maken.
Een vermelding bij de ingang van de garages met een handleiding (op de infoknop
•
drukken en te melden dat je gebruik wilt maken van het toilet zodat de deur
opengedaan kan worden door de bewaking). Daar hoort uiteraard een instructie bij
voor de medewerkers van de bewaking.
Op wegwijzers, die ook naar belangrijke gebouwen/VVV/musea wijst, een bordje
•
aanbrengen met openbare toiletten in parkeergarages Garenmarkt en
Lammermarkt.
Tip
Breng in de toiletten nog haakjes aan voor jas/tas, zodat die niet op de grond hoeven te
slingeren.
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Het Platform Gehandicapten Leiden en een flink aantal oudere Leidenaren (en toeristen)
stelt het enorm op prijs als dit spoedig gerealiseerd wordt. De vraag ligt er vanaf
december 2019, met een herhaald verzoek in de zomer van 2020 tijdens de Coronasluiting.
Ook vroeg ik in maart 2020 privé om deze voorzieningen vanwege de Corona-maatregelen.
Daarop is helaas nooit gereageerd.
Ik wacht met spanning je reactie af.
Hartelijke groet,
Jacqueline Schoonwater
Platform gehandicapten leiden
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