Beste informateurs van de provincie Limburg,
Graag zou ik van uw oproep: “plannen voor de komende vier jaar in Limburg” gebruik willen maken.
De afgelopen maanden hebben de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal de eerste stappen gezet
naar een opengesteld toiletbeleid. Hiermee worden toiletten van maatschappelijk vastgoed en van
bereidwillige ondernemers beschikbaar gesteld voor iedereen die naar het toilet moet. Dus ook voor
buikpatiënten, mensen met incontinentieproblemen et. Deze opengestelde toiletten (dus geen
openbare toiletten) worden geregistreerd in de landelijke Hogenood App. Een soort google maps voor
toiletten. Iedereen kan straks weten waar ze naar het toilet te kunnen en of ze daar eventueel voor
moeten betalen of niet.
De hogenood app wordt beheerd door de Maag, Lever, Darmstichting (MLDS) en samen met hen ben
ik de laatste jaren hard aan het lobbyen om gemeenten te overtuigen om deze stap te maken. Echter
gaat dit zeer moeizaam.
Als buikpatiënt weet ik hoe isolerend het is, de angst is, om naar buiten te gaan zonder te weten waar
je naar het toilet toe moet in het geval dat je moet. Dat gevoel mag niemand hebben in zijn of haar
stad. Nu ben ik nog vrij jong, maar met een vergrijzend Limburg vind ik het vreemd dat voor dit
probleem nog gelobbyd moet worden. Dit probleem houdt buikpatiënten en mensen met
incontinentieproblemen thuis. Is het daarom op een of andere manier mogelijk om als provincie
Limburg de komende vier jaar een signaal af te geven naar alle gemeenten van onze provincie, zodat
we hier met z’n alle op in kunnen zetten?
Ik had graag willen aansluiten aankomende week met de inspiratiebijeenkomst, maar ik zit met
deadlines van mijn afstudeeropdracht. Daarom probeer ik het via deze weg. Mocht u specifieke
details willen weten over de hogenood app, dan kan ik u altijd meer informatie toesturen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als we de provincie een stuk toiletvriendelijker kunnen maken.
Verder wil ik u veel wijsheid en succes toewensen voor de komende dagen!
Met vriendelijke groeten,
Martijn Smolenaers
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