De Formatiewijzer

Formeren is er niet gemakkelijker op geworden de laatste jaren. In veel provincies zijn er twaalf tot
veertien fracties. Om u een handje te helpen hebben wij de Formatiewijzer gemaakt: meer openbare
en opengestelde toiletten maken Statenleden blij bij iedere partij. En met meer toiletten zorgt u ook
buiten de formatietafel voor een opgelucht gevoel.
U bent Statenlid namens…:

JA 

JA 

Meer toiletunits bij de ingangen van natuur- en recreatiegebieden zorgen
er voor dat 2 miljoen buikpatiënten en 1,5 miljoen blaaspatiënten2 in vrijheid
van uw provincie kunnen genieten. Wist u trouwens dat er bedrijven2 zijn die
graag meebetalen aan toiletunits als zij daarin een vending machine kunnen
plaatsen? Dat is nog eens marktwerking!

 NEE, ik heb mijn handen al vol aan een breekbaar vaasje

 NEE

JA 

 NEE

Wilt u ook hard optreden tegen
wildplassers en -poepers die
onze eeuwenoude beschaving
besmeuren en ons cultureel
erfgoed aantasten?

JA 

Heel goed, maar zorg dan ook voor alternatieven in de vorm van toiletunits
op toeristische plekken en bij OV-knooppunten. Neem daarbij een voorbeeld
aan Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) die de handhaving op wildplassen
drastisch heeft uitgebreid, maar ook €2 miljoen heeft uitgetrokken voor meer
openbare toiletunits (van Nederlands fabrikaat).

 NEE, de uil van Minerva heeft ook geen toiletten nodig

JA 

 NEE

Wilt u het buitengebied
aantrekkelijker maken voor
gezinnen?

JA 

Ga dan in gesprek over openstelling van toiletten bij boerderijen, landwinkeltjes,
campings, theehuizen en andere ondernemers in het buitengebied. De 3,6
miljoen ouders van onze 1,8 miljoen kinderen1 zullen u dankbaar zijn!

 NEE, we zijn al teveel de gezinspartij

JA 

 NEE

Wilt u op een praktische manier
fietsers uit de brand helpen?

Ga in gesprek met ondernemers langs (recreatieve) fietsroutes over
openstelling van hun toilet voor passerende fietsers. Zij meer potentiële
klanten2, en de fietsers meer toiletten: win-win.

JA 

 NEE, we hebben al genoeg fietsers die op ons stemmen

JA 

 NEE

Denkt en handelt u graag
internationaal?

JA 

Neem net als regionale overheden in Japan, Nieuw-Zeeland, Australië,
Singapore, de VS en Canada toiletten op in beleid en regelgeving3, of laat
u inspireren door initiatieven als Die-Nette-Toilette.de in Duitsland of het
PlasPunt uit België. Of kijk met het VN-verdrag Handicap4 in de hand of u meer
toiletten kunt installeren bij OV-knooppunten.

 NEE, het is nu tijd voor wat introspectie

JA 

Zeker zijn van een baan, spreekt
dat u aan?

JA 

Open op drukke, toeristische plekken in uw buitengebied en bij OVknooppunten toiletunits met een gastheer/vrouw met afstand tot de
arbeidsmarkt, die een oogje in het zeil houdt, toeristische info verstrekt én de
toiletten schoonhoudt.

 NEE, er zijn toch geen zekerheden meer?

 NEE

JA 

 NEE

Vindt u ook dat iedereen mee
moet kunnen doen?  

JA 

Regel dan meer toiletten. Nu blijft één op de vier buikpatiënten vaak thuis uit
angst om geen toilet te vinden en 42% heeft moeite een toilet te vinden bij het
reizen met openbaar vervoer5. Ook mindervaliden en ouderen voelen zich vaak
beperkt door het gebrek aan toiletten6 en durven er niet op uit.

 NEE, ik ben zelfs van de realo-vleugel afgevallen

JA 

 NEE

Wilt u ook dat we wat meer
omkijken naar elkaar?

JA 

Zet ondernemers in het buitengebied die naastenliefde tonen en hun toilet
openstellen voor wandelaars en fietsers eens in het zonnetje, samen met de
Toiletalliantie7 of het recreatieschap.

 NEE, ik ben niet van het omkijken maar van het vooruitkijken

JA 

 NEE

Een andere partij

Wilt u dat mensen van hun
vrijheid kunnen genieten en
dat ondernemers meer kansen
krijgen?

Geniet u ook zo van het
buitengebied en een vitaal
platteland?

JA 

Nu blijven teveel ouderen, gehandicapten, blaas- en buikpatiënten thuis
omdat het buitengebied een ‘toiletwoestijn’ is. Gun hen ook die kans van het
buitengebied te genieten en zorg voor meer opengestelde toiletten bij boeren
en buitenlui, campings en kerken.

 NEE, ik stem voor het leven en niet voor toiletten

JA 

Wilt u laten zien dat uw provincie
zaken kan regelen die het Rijk
niet voor elkaar krijgt?

JA 

Plaats toiletunits bij OV-knooppunten en toeristische overstappunten, en ga
in gesprek met ondernemers in het landelijk gebied over openstelling van hun
toiletten. Uw kiezers zullen u dankbaar zijn!8 Ondernemers zijn ook blij met meer
toiletten: hoe meer toiletten, des te langer mensen recreëren en des te meer ze
uitgeven2.

 NEE, de hoge heren in Den Haag moeten zelf maar eens wat gaan doen

Meer weten? Kijk op www.waarkaniknaardewc.nl of neem contact met ons op voor een gesprek of aanvullende informatie: ivothonon@mlds.nl, 06 37 33 37 93.

1.

Factsheet die is te downloaden via https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/

5.

Infographic die is te downloaden is via https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/

2.

White paper die is te downloaden via https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/

6.

Zwartboek dat is te downloaden via https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/

3.

Bijlage bij het position paper dat is te downloaden via https://www.waarkaniknaardewc.nl/toolkit/

7.

Mail ons op info@mlds.nl en we komen graag met de media bij u langs om hier aandacht aan te geven.

4.

https://iederin.nl/nieuws/18237/vng-start-koplopersprogramma-implementatie-vn-verdrag-handicap-bij-

8.

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/consument/nederland-genoeg-openbare-wcs-hallo-

gemeenten/

nederland-onderzoekt/

De Toiletalliantie bestaat uit:

Continentie
Stichting NL

