
Van: Toegankelijk Groningen <info@toegankelijkgroningen.nl> 
Onderwerp: Antw: Meer toiletten op straat in Groningen, en meer ruimte voor 
terrassen 
Datum: 11 mei 2020 om 20:17:18 CEST 
Aan: geeske.devries@raadgroningen.nl 
 
Geachte mw. de Vries, 
 
De werkgroep Toegankelijk Groningen spotte op 8 mei blij verrast onderstaand artikel over toiletten 
op straat in de communicatie.van de gemeente Groningen. 
Vanuit de werkgroep proberen we al langere tijd aandacht te vragen voor meer toegankelijke 
openbare toiletten voor iedereen. 
Wellicht bent u bekend met ons Let's Gro 2019 initiatief hierover. 
 
De foto van het toilet op de foto lijkt evenwel niet geschikt te zijn voor mindervaliden. 
Dat lijkt ons een stap achteruit voor een gemeente die pretendeert er te zijn voor alle burgers, dus 
ook mensen met een handicap 
Vooral omdat het met zo'n uitbreiding van het terrasbeleid behoorlijk slalommen wordt, probeer dat 
maar eens op 4 wielen of met een blindenstok.  
Wij willen ook best iets inleveren, om  te zorgen dat de Groningse horeca overleeft, maar dan willen 
we er ook gebruik van kunnen maken. 

Met vriendelijke groet, 
 
Herman in ’t Veen 
Werkgroep Toegankelijk Groningen 
 
 
Op 9 mei 2020, om 11:14 heeft  > het volgende geschreven: 
 
economie 
08 mei 2020, 21:09 

“Meer toiletten op straat in Groningen, 

en meer ruimte voor terrassen” 
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Er moeten mobiele openbare toiletten op straat komen , in de buurt van 

horecagelegenheden. Daarvoor pleit de fractie van de VVD in de gemeenteraad van 

Groningen. Deze fractie wil ook dat de terrassen ’s morgens eerder open kunnen, en ’s 

avonds pas later dicht hoeven. Bovendien zouden ook horecaondernemers zonder 

terrasvergunning hun tafels en stoelen buiten moeten kunnen zetten. 
  

De VVD Groningen wil dat de gemeente horecaondernemers actief ondersteunt. 

Vanaf 1 juni mogen de terrassen onder voorwaarden weer open. Maar met de 

voorwaarde van 1,5 meter afstand, kan de horeca maar een klein deel van hun omzet 

draaien. Daarom wil de lokale VVD dat de gemeente in actie komt. 

Tropisch weer scenario 

Volgens Geeske de Vries, raadslid voor de VVD Groningen, moet de gemeente nu 

achter haar ondernemers gaan staan. Dat kan door het nemen van een aantal 

maatregelen. De VVD wil dat de terrassen ’s morgens eerder open kunnen, en ’s 

avonds pas later dicht hoeven. Bovendien zouden ook horecaondernemers zonder 

terrasvergunning hun tafels en stoelen buiten moeten kunnen zetten. “Dit kan de 

gemeente zo invoeren. Het is namelijk al geregeld in het Tropisch Weer scenario, dat 

normaal gesproken alleen geldt bij 27 graden of hoger. En zeg nou zelf: wie wil nu 

niet de hele zomer een Tropisch Weer Scenario?” zegt De Vries. 

Mobiele openbare toiletten 

Verder wil de VVD dat horecaondernemers meer ruimte krijgen voor hun terras, 

zonder ingewikkelde vergunningprocedures. Ook pleit de VVD voor mobiele 

openbare toiletten op straat, in de buurt van horecagelegenheden. “Het is natuurlijk 

van belang dat gasten en personeel veilig zijn. Door kleine toiletten in horecazaken 

kan de 1,5 meter onder druk komen te staan. De gemeente moet daarom in overleg 

met de horeca om zo te zorgen voor voldoende veilige toiletten.” 

'Niet beperken maar ruimte geven' 

In het coalitieakkoord van 2018 werd door GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 

nog gesproken over het ‘terugwinnen van de openbare ruimte’. Dat betekent dat de 

belasting op terrassen omhoog zou gaan, en er minder ruimte voor ondernemers zou 

komen om hun stoelen en tafels buiten te zetten. De VVD hoopt dat het college deze 

ambitie de komende tijd even in de ijskast zet. “In deze tijd moeten we juist 

gezamenlijk achter onze horecaondernemers gaan staan. Niet beperken, maar de 



ruimte geven!” zegt De Vries. De VVD dient haar plannen voor de horeca komende 

woensdag tijdens het vragenuur van de gemeenteraad in. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
 


