
Tekort aan openbare toiletten 

Interpellatie op de gemeenteraadszitting van 28 november 2016 

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s, 

Er is grote nood aan openbare toiletten over gans het Brugse grondgebied. De 

seniorenadviesraad, de zorgsector en heel wat andere organisaties ijveren 

reeds jaren voor meer openbare toiletten. Ook in de gemeenteraad werd al 

meermaals aangedrongen op het plaatsen ervan. Maar het stadsbestuur greep 

ondanks het nijpend tekort nog altijd niet in.  

Naast gezinnen met jonge kinderen hebben ook rolstoelgebruikers, mensen 

met plasproblemen en zieken dringend behoefte aan meer openbare toiletten. 

Persoonlijk ken ik heel wat van die mensen die niet meer durven buiten komen, 

omdat ze niet vrij kunnen beschikken over toiletten in Brugge, waardoor ze nog 

meer in het isolement raken. Oudere mensen stippen hun wandeling uit in 

functie van de plaatsen waarvan zij weten dat zij van het toilet kunnen gebruik 

maken. Ergens beknot dat hun vrijheid maar zorgt dit ook voor een aangepaste 

wandel- of winkelroute. 

Naar het toilet kunnen gaan is uiteindelijk een basisbehoefte die ingevuld moet 

kunnen worden. Strikt genomen kan geen enkele winkelier of caféuitbater 

iemand de toegang tot het toilet weigeren. Hij kan er doen voor betalen. Maar 

voor veel mensen is vragen om naar het toilet te gaan beschamend. Meer dan 

eens zijn die toiletten dan ook nog niet rolstoeltoegankelijk.  

De burgemeester verklaarde als reactie op het artikel ‘Er is dringend behoefte 

aan meer openbare toiletten in Brugge’ in Het Nieuwsblad van 18 november ll. 

onder meer: “Dit probleem wordt sowieso aangepakt. Bij de vernieuwing van ’t 

Zand is heel wat aandacht naar openbare toiletten gegaan. Er komen aan beide 

kanten gemakkelijk toegankelijke toiletten, ook voor rolstoelgebruikers.”.  

Na enig opzoekwerk in het persdossier van 12 januari ll. ‘Definitieve plannen 

heraanleg ’t Zand/Vrijdagmarkt’ vind ik echter niets terug over de plaatsing van 

openbare toiletten. 

De N-VA-fractie vraagt met aandrang om onverwijld werk te maken  



- met het plaatsen van het beloofde toilet in de Kuipersstraat; 

- om ook onder meer openbare toiletten te plaatsen, die toegankelijk 

blijven tot middernacht, bij de vernieuwing van ’t Zand en de bouw van 

de nieuwe Beurshal; 

- onderzoek te verrichten waar, in de deelgemeenten, behoefte is aan een 

openbaar toilet; 

- betere bewegwijzering is noodzakelijk. De toiletten van onder meer op 

binnenkoer van de Halletoren en in het oud gerechtshof op de Burg zijn 

moeilijk te vinden, tenzij voor Brugse ingewijden.  

Met dank voor jullie aandacht. 

Hugo De Bondt 

Gemeenteraadslid N-VA     


