
Bergen op Zoom, 2 augustus 2017 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom 

 

Betreft: Oplossing voor urineoverlast en urinestank in de binnenstad 

 

Geacht College, 

 

Wat was het weer een succes, de jaarlijks terugkerende krabbenfoor in onze 

mooie gemeente! Helaas is de andere kant van de medaille na dit evenement ook 

duidelijk aan het licht gekomen, en dan vooral voor bewoners en omwonenden 

van de binnenstad. 

 

Al enige tijd krijgen wij als Partij van de Arbeid in toenemende maten signalen 

van bewoners in en rondom de binnenstad als het gaat om urineoverlast. De 

bewoners van de binnenstad hebben vaak last van urinerende voorbijgangers, 

vaak bezoekers van uitgaansgelegenheden in onze binnenstad.  

 

Deze overlast vindt vooral plaats in de late uurtjes (vroege uurtjes) in het 

weekend, wanneer de uitgaansgelegenheden en horecazaken geen bezoekers 

meer mogen toelaten en de nood hoog is.   

 

Naast het gegeven dat deze urinerende personen zorgen voor stank en andere 

vormen van overlast, zijn deze personen simpelweg ook moreel onverantwoord 

bezig. Niet in de laatste plaats is het ook belangrijk om te vermelden dat deze 

personen zich schuldig maken aan strafbare feiten.  

 

Naar mening van de Partij van de Arbeid is de oplossing voor dit probleem 

tweeledig. Allereerst moet het toezicht op dit soort praktijken geïntensiveerd 

worden en daarnaast vanzelfsprekend ook bestraft worden.  

 

Een tweede oplossing bestaat volgens ons uit het faciliteren van mogelijkheden 

voor een toiletbezoek. In onze gehele binnenstad is er geen mogelijkheid voor 

bezoekers van de stad om gebruik te maken van een openbaar toilet. Naar mening 

van de Partij van de Arbeid is dit ouderwets en achterhaald.  

 

Wanneer we kijken naar steden om ons heen, zien we deze faciliteiten wel. De 

binnenstad van Roosendaal beschikt bijvoorbeeld over openbare urinoirs, die 

vooral in de weekenden intensief worden ingezet. 

 

Er zijn in onze gemeente ook voorbeelden te benoemen waarbij wel gebruik 

wordt gemaakt van openbare toileten. Tijdens de vastenavend staan er 



bijvoorbeeld urinoirs in onze binnenstad. Het idee is echter dat Bergen op Zoom 

als binnenstad kan beschikken over een permanente plaats die gebruikt kan 

worden voor de door ons benoemde doeleinden.  

 

Wij stellen als Partij van de Arbeid in dit verband graag de volgende vragen aan 

het college: 

- Erkend het college de door ons benoemde problemen, en is het college wel 

eens bezig geweest met het verbeteren van de door ons geschetste 

situatie? 

- Is het college bereid om met omwonenden (en organisatoren van 

evenementen) in gesprek te gaan over deze overlast en is het college van 

zins om hierin het initiatief te nemen? 

- Is het college bereid om de mogelijkheden voor een permanente, openbare 

toiletruimte te onderzoeken (eventueel met toezicht)? 

 

Graag zien we het antwoord tegemoet volgens de art 39-procedure van het 

Reglement van Orde. 

 

Namens de gehele PvdA-fractie, 

Met sociale groet, 

Adam Ahajaj 

Duo-raadslid Partij van de Arbeid 

 

Han Verbeem 

Gemeenteraadslid Partij van de Arbeid 

 

 

 


