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Onderwerp: Zienswijze plaatsen urinoirs. 
 
 
Geacht college, 
 
Ter inzage ligt een vergunningaanvraag voor het plaatsen van urinoirs op een tweetal plaatsen in de 
binnenstad namelijk de omgeving Bovenkerk/Muntplein en de Voorstraat achter het Oude Raadhuis. 
 
De vormgeving van de urinoirs in combinatie met de keuze van de locaties doet ons constateren dat 
kennelijk niet is gekeken naar de historische omgeving én de nabijheid van belangrijke monumentale 
gebouwen. 
 

Urinoir Muntplein 
Het urinoir op het Muntplein is gepland op de plek waar momenteel een bronzen beeld “de smid” 
staat. Door de openheid van de ruimte ter plaatse zal het urinoir een zeer prominente en naar onze 
mening ook een zeer detonerende plaats innemen in de openbare ruimte. Door de plaatsing van het 
urinoir, nagenoeg aan de voet van de toren van de Bovenkerk, wordt dit bijzondere monument ernstig 
aangetast in de ruimtelijke beleving. Dit geldt uiteraard ook voor de beleving van het bronzen beeld. 
 
Ter zake vragen wij ons echter af of het wel noodzakelijk is om op deze plek een urinoir te plaatsen, 
immers het urinoir bij de toren is recentelijk onder meer afgestoten omdat dit te weinig gebruikt zou 
worden. Naar onze mening is de publieksdruk ter plaatste relatief gering en vragen wij ons af of het 
strikt noodzakelijk is daar een urinoir te plaatsen. Bovendien valt het buiten de voor ons bekende 
“overlast-route”. Ook daar stond, voor zover wij ons kunnen herinneren, de omgeving van de 
Bovenkerk niet bij. Een volgende reden om daar geen urinoir te plaatsen is omdat het ver is van het 
uitgaande publiek. Wij verzoeken u dus met klem om deze plek te laten vervallen. 
 
Urionoir Voorstraat (Unieplein) 
Het tweede urinoir dat gepland is in de Voorstraat komt dan min of meer op de locatie van het vorige 
toilet. Naast onderhoudsproblemen en financiële tekorten is dit toilet enige jaren geleden ook 
verwijderd omdat het als omgevingsvervuilend werd gezien. Des te meer verbazen wij ons erover dat 
er op deze locatie opnieuw een urinoir wordt voorzien. Onlangs is tijdens de besprekingen betreffende 
de bestrating in deze omgeving van gemeentewege geen urinoir meer opgenomen. 
 
 

 



 

 
 

 
 
Het betreffende urinoir zal bovendien zeer detoneren met de Schepentoren in de directe nabijheid. 
Wij verwachten dat de verrommeling van de omgeving ter plaatse nog erger zal worden dan nu al het 
geval is door aanwezigheid van meerdere elektriciteitskasten. Bovendien is de voorgestelde locatie in 
zeer directe nabijheid van de toegang tot een particuliere woning, waardoor de betreffende bewoners 
bij plaatsing van het urinoir hiervan een in onze ogen onaanvaardbare hinder zullen ondervinden. Wij 
willen derhalve voorstellen om voor dit urinoir een andere locatie te zoeken, bijvoorbeeld het “plein” 
bij de Marktgang achter de winkel van Helleman. Wellicht zou u dan kunnen overwegen om daar in 
plaats van een urinoir een toilet te plaatsen zodat ook de dames hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Wij zien uw reactie op onze zienswijze met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens het bestuur, 
 
 
 
 
A.G. van ’t Zand-Boerman 
secretaris 
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