
 

         

 

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

Datum raadsvergadering: 21 september 2021 
Agendapunt:   Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, fase 2 (328049) 

6B4 Amendement openbaar toilet Hatfieldpark (bedoeld wordt Haringvlietstraat) 
 

Onderwerp:   Amendement openbaar nabij Haringvlietstraat 

 
Amendement 
Het beslispunt wordt gewijzigd in: 
Niet afzien van realisatie van een openbaar toilet aan het Hatfieldpark te Zierikzee. 
 
Toelichting 
 
Feiten 
Het amendement had reeds in 2019 moeten worden uitgevoerd. 
De gekozen locatie ligt centraal zodat bezoekers aan de winkels Retailpark Haringvlietplein alsook 
winkelend publiek richting het centrum er gebruik van kunnen maken. 
Omdat het amendement niet in 2019 is uitgevoerd pleiten wij er voor dat de voorziening (indien plan- en 
realiseerbaar) tegelijkertijd met de aanleg van het Retailpark Haringvlietplein wordt gerealiseerd om 
extra kosten en overlast  te vermijden. 
 
Mening 
De Gemeente is de goede weg ingeslagen door bij diverse parkeerterreinen toiletvoorzieningen te 
plaatsen. De VVD vindt een goede openbare toiletvoorziening van essentieel belang. Daarin staat zij 
niet alleen. Wij krijgen regelmatig vragen van ouders van jonge kinderen, van ouderen en 
ouderenorganisaties 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.  
 
De investeringskosten zijn reeds geoormerkt en moeten dit ook blijven om deze voorziening te kunnen 
realiseren. Het bedrag globaal € 132.500. De kapitaallasten bedragen globaal € 4.600. De structurele 
lasten van onderhoud bedragen jaarlijks € 3.000 en de structurele lasten van schoonmaak bedragen 
jaarlijks € 4.000.  
 
Voorstel 
Dit amendement voorziet er in dat de gelden beschikbaar blijven voor deze toiletvoorziening en deze 
alsnog wordt gerealiseerd. Omdat het amendement niet in 2019 is uitgevoerd pleiten wij er voor dat de 
voorziening (indien plan-realiseerbaar mogelijk) tegelijkertijd met de aanleg van het Retailpark 
Haringvlietplein wordt gerealiseerd om extra kosten en overlast  te vermijden. 
 

Ingediend namens de VVD-fractie  door Margo Lemsom.  
 
 

  

Besluit gemeenteraad op 21 september 2020: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 
 
 

 

 


