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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen invalidentoilet 
marktplein 

3367252  1 maart 2022 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 18 januari 2022 heeft uw fractie een aantal vragen gesteld over het invalidentoilet met de 

volgende inhoud: 
 

Vraag: 
Afgelopen maandag kreeg onze fractie een brief van de gehandicaptenraad waaruit blijkt dat er 

onduidelijkheid is over het invalidentoilet op of rond de nieuwe markt en in het horecagedeelte op 
de markt. In het horecadeel lijkt nu geen invalidentoilet te komen omdat er geen ruimte zou zijn 

voor een invalidentoilet en een dames- en herentoilet. Ook zou er op de markt of in de buurt van 
de markt een openbaar toilet komen voor zowel invaliden als niet invaliden. De wethouder en de 

ambtenaren geven hierin, bij navraag, ook geen éénduidig antwoord.  
 

Antwoord:  
In het gebouw dat wordt gerealiseerd komt een vanuit de openbare ruimte toegankelijk openbaar 

toilet dat beschikbaar is voor mindervaliden met daarin een verschoningsplek voor kinderen. Deze 
eisen zijn vanaf het eerste ontwerp van de architect (De Zwarte Hond) als randvoorwaarden 

meegenomen en altijd op deze manier gecommuniceerd met de partijen waarmee gesproken is. 
 

Vraag: 
Als PvdA willen we graag weten hoe dit nu zit. Er is een motie aangenomen op 2 juli 2020 waar de 

raad het college de opdracht heeft gegeven te zorgen voor een openbaar toilet op of rond de 
nieuwe markt. Daarnaast is het voor elke nieuwe horecagelegenheid verplicht om daar ook een 

invalidentoilet te realiseren. Schijnbaar gelden voor de gemeente andere regels lijkt nu en hoeft de 
gemeente hier niet aan te voldoen. Dat kan toch niet waar zijn?  

 
Antwoord:  

Conform de motie is er in elk plan dat is gepresenteerd sprake geweest van een openbaar toilet dat 
ook toegankelijk is voor invaliden. Dit is ook altijd zo meegedeeld aan de gehandicaptenraad. 

De realisatie van de rooftopbar wordt conform de regelgeving bij de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning gezien als nieuwbouw van een horecagelegenheid en hiervoor gelden de 

volgende eisen ten aanzien van toiletten. 
Bij een mogelijke bezetting van meer dan 15 personen zijn er minimaal twee toiletten noodzakelijk. 

Voor horecagelenheden groter dan 150 m2 is bovendien de verplichting dat er minimaal 1 toilet is 
voor invaliden.  

De rooftopbar is kleiner dan 150m2, zelfs kleiner dan 70m2, het is daarom geen wettelijk vereiste 
om een invalidentoilet te realiseren.   
 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3367252  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Vraag: 
We geven miljoenen uit aan het marktplein inclusief de rooftopbar en dan kan het toch niet zo zijn 

dat invaliden, als zij straks binnen in het horecagedeelte een kopje koffie willen drinken naar buiten 
moeten om gebruik te maken van het toilet?  

Wij willen van het college weten wat er nodig is om te zorgen dat er zowel binnen een 
invalidentoilet komt, behorende bij de horecagelegenheid en dat er ook buiten een openbaar toilet 

komt op of in de omgeving van het marktplein voor zowel invaliden als validen. 
 

Antwoord:  
In een eerder ontwerp is er gezien het beperkte oppervlakte van het horeca-etablissement voor 

gekozen om conform de regelgeving twee toiletten te realiseren. Dit omdat er ook in de directe 
nabijheid onder hetzelfde dak een invalidentoilet aanwezig is. De afweging die eerder gemaakt is 

heeft te maken met de beperkte oppervlakte (kleiner dan 70m2) en de exploitatiemogelijkheden 
van de rooftopbar. Op het dringende verzoek van de gehandicaptenraad om ook een invalidentoilet 

binnen in de rooftopbar te realiseren hebben wij besloten om het ontwerp aan te laten passen en 
één van de twee verplichte toiletten als invalidentoilet uit te voeren. Gevolg hiervan is dat hierdoor 

iets minder ruimte overblijft ten behoeve van de exploitatie. 
 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


