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Met enige regelmaat van de klok komen bij het wijkmanagement vragen en klachten over wildplassen in het
centrum.
Naar aanleiding van een overleg van de gemeente met de Horeca, alweer enige tijd geleden, is er aan het
wijkmanagement gevraagd om met een oplossing te komen. Waarbij een openbaartoilet gelijk als de oplossing
werd mee gegeven.
De oplossing, een openbaartoiletvoorziening, blijk echter weerbarstiger en lastiger dan op het eerste gezicht lijkt.
Zomaar urinoirs plaatsen gaat niet want iedereen wil wel zo’n voorziening maar niet voor zijn of haar deur. De
plaatsen die dan nog overblijven liggen te ver uit de route om nog gebruikt te worden en kosten bovendien handen
vol geld.
Om toch tot een oplossing te komen is het probleem nader geanalyseerd.

Wat is het probleem.
Aanstoot aan wildplassen en een openbare toiletvoorziening worden vaak in een adem genoemd. Het zijn echter
twee verschillende zaken. Om het probleem duidelijk te krijgen wordt eerst het verschil duidelijk gemaakt.

Een openbare toiletvoorziening
Een openbare toiletvoorziening is bedoeld voor met name bezoekers aan het centrum van Heerenveen die in hoge
nood verkeren. Een dergelijke voorziening moet hoogwaardig, heel, schoon en veilig zijn. Een voorziening waar
ook oudere mensen met een gerust hart naartoe gaan. De huidige voorziening aan het Breedpad blijkt niet aan deze
eisen te voldoen. De toilet voorzieningen bij de Hema, V&D en bij de horeca voldoen wel aan die eisen. Daarnaast
is aangegeven door de HOV dat het voor hun ook geen enkel probleem is dat klanten met hoge nood gebruik
maken van hun toilet voorziening.
Vanuit de HOV komt duidelijk het signaal dat een dergelijke dure openbare toiletvoorziening naar hun idee niet
een hoge prioriteit heeft in de Heerenveense situatie.
Een evt hoogwaardige toiletvoorziening die met de bouw van de parkeergarage op het Geerts Willigenplein plein
gerealiseerd zou kunnen worden is daarmee een stukje extra service voor het winkelende publiek.

Wildplassen
Het aanstoot gevende wildplassen gebeurt met name ’s nachts als met name mannelijke café bezoekers besluiten
hun blaas op straat te legen. De grootste ergernis is als dat dit gebeurd in portieken bij winkels, door
brievenbussen, midden op straat en op vaste plekken in steegjes en andere hoekjes. De overlast in portieken en in
brievenbussen is overduidelijk. De overlast in steegjes en hoekjes levert vooral stank op de volgende dag(en).
Het bij plotseling opkomende nood ergens een plekje zoeken, uit het zicht, bijvoorbeeld tussen de struiken geeft in
de praktijk geen hinder en/of ergernis en wordt in dit verband dan ook niet gezien als aanstoot gevend wildplassen.

Voor wie is het een probleem
Het plassen in portieken, brievenbussen en midden op straat tast voor de gedupeerden het gevoel van veiligheid
aan en men moet het ook elke keer weer opruimen (privé). Het plassen in de stegen en hoekjes is slecht voor de
leefbaarheid van het centrum als geheel (openbare ruimte).

Analyse
Natte plekken
Tijdens een rondgang met het wijkteam van het centrum blijkt dat het centrum eigenlijk geen natte plekken heeft
zoals vaker voorkomen in wat grotere steden. Een locatie die vaak wat vies is, is een hoekje in de Romkes steeg.
De andere is in de Kerkstraat achter café Bak.
Het hoekje in de Romkes steeg ligt buiten het uitgaansgebied. Het is een ingesloten hoek waar geen regenwater bij
kan. Met name tijdens de pinksterkermis wordt dit hoekje gebruikt.

-3Het hoekje achter café Bak wordt met name veroorzaakt door café Bak bezoekers die geen zin hebben zich door de
mensen menigte te wurmen naar de toiletten dus dan maar even snel naar buiten lopen en het achter het café doen
(inside informatie).
Conclusie: Het probleem van de “steeg”plasser is in het centrum van Heerenveen levert geen noemenswaardige
leefbaarheidproblemen op. Daar waar het probleem zich voordoet (bij café Bak) is wel een toilet voorziening
aanwezig maar die wordt niet voldoende gebruikt.
Een investering van de gemeente in een toiletvoorziening is niet nodig gezien het probleem.

Vandalisme
Bij de portiek, brievenbus en straat plassers is er meestal in hoge mate sprake van vandalisme door een sterk
verminderd normbesef als gevolg van het gebruik van drank en/of drugs (dit wildplassen = vandalisme) . Het
gebruik van een toiletvoorziening door deze groep is zeer onwaarschijnlijk. Het is echter wel de groep die door zijn
gedrag steeds weer de klachten over wildplassen veroorzaakt.
Conclusie: Bij deze groep wildplassers is er sprake van vandalisme. Een investering door de gemeente in een
toiletvoorziening voor deze groep lijkt mij geen oplossing van het probleem.

Gedrag
Vanuit landelijke regelgeving is elke horeca gelegenheid verplicht voldoende sanitaire voorzieningen te hebben.
Gezien het aantal horeca gelegenheden in het centrum van Heerenveen moeten er voldoende toiletvoorzieningen
zijn (waarom dan gemeenschapsgeld inzetten om nog meer voorzieningen te maken). Als de voorzieningen er wel
zijn maar niet voldoende worden gebruikt heeft het plaatsen van nog meer voorzieningen geen nut. Dus is er een
andere waarom reden bestaande voorzieningen niet wordt gebruikt. Naar mijn idee een reden die met normen,
waarden en veel gemakzucht te maken heeft.
Conclusie: In het centrum van Heerenveen zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig. Een investering in een
openbaartoiletvoorziening is daarom overbodig. Een gedragsverandering lijkt eerder noodzakelijk.

Oplossingen
Zonder dat de voorgaande analyse is gemaakt is er al naar diverse oplossingen gekeken. Noodzuilen, plaszuilen,
urinoirs, uriliften en tijdelijke voorzieningen zijn al de revue gepasseerd. Of de voorziening is duur meer dan €
25000,- (Urilift) of is niet in het straatbeeld in te passen op die plaatsen waar het ook effectief zou kunnen zijn (de
Noodzuil, plaszuil). Niemand wil dat ding daar hebben.
Gelet op de analyse en de problemen met het realiseren van een fysieke oplossing. Moet er misschien gekeken
worden naar andere niet fysieke oplossingen voor het probleem van de overlast door wildplassers.
1.

Voor wildplassende vandalen moet je geen toiletvoorziening neerzetten maar lik op stuk beleid voeren.
Uit overleg met de politie is gebleken dat vanuit de politie er geen enkele weerstand is deze vorm van
vandalisme te beboeten (dit wordt ook al gedaan).

2.

Zoals in de analyse is aangegeven is deel van het wildplassen een gevolg van onnadenkend gedrag van het
uitgaanspubliek. Dat kan je accepteren of proberen te veranderen en misschien moet je beide doen.

Landelijke ervaring leert dat deze gedragsverandering zeer moeilijk is. Maar tijden veranderen
en je kan altijd weer een nieuwe poging wagen.
Het publiek kan gewezen worden op zijn gedrag dmv onderstaand bordje dat op de toiletten,

Voorkom gezeik op straat
Leeg uw blaas voordat u naar buiten gaat
Hou Heerenveen gezellig.

Art. 3.45 APV

-4bij de garderobe/uitgang en voor de horeca op straat hangt. Verder kan door publicaties op/in
diverse media het uitgaanspubliek bewust worden gemaakt van zijn gedrag. (een kleurenprint is
in de bijlage toegevoegd)

Slot
Deze analyse beoogt een antwoord te geven op een steeds terugkerende vraag over het wildplassen. Een fysieke
maatregel tegen wildplassen is mogelijk. Maar of een dergelijke maatregel, de beperkte overlast van het
wildplassen, zal oplossen is de vraag. Een passende fysieke maatregel is bovendien erg duur en binnen de huidige
begroting is er geen budget voor aanwezig.
Om toch wat te doen zou een beperkte poging tot gedragsverandering mogelijk zijn. Financieel gezien zal een
dergelijke oplossing in de orde liggen van baad het niet dan schaad het niet. De drukkosten van het
stikkermateriaal kunnen binnen het communicatiebudget van het wijkmanagement gedekt worden .

Voorstel:
1.
2.
3.
4.

Geen fysieke maatregelen nemen tegen wildplassen.
Naast een eventueel te realiseren hoogwaardige toiletvoorziening in de parkeergarage op het Geerts
Willigenplein voorlopig geen openbare toiletvoorziening realiseren tbv het winkelende publiek. (de
toilet voorziening aan het Breedpad evt wel handhaven ivm waterrecreatie*)
Proberen gedragverandering te veroorzaken mbv bordjes/stickers, aandacht in de pers, etc.
Bestraffend optreden ingeval van vandalisme in de vorm van wildplassen (gebeurd al door de politie)

* De toiletvoorziening aan het breedpad heeft op dit moment slecht een zeer beperkte rol als voorziening
voor het winkelende publiek. Een groot aantal met name oudere mensen vindt het zelfs eng om van de
voorziening gebruik te maken. Om te functioneren als anti-wildplasvoorziening staat deze te ver uit de
route en is bovendien niet erg toegankelijk.
De voorziening kan met name een functie hebben voor de waterrecreatie.
In 2004 loopt het huidige contract mbt deze voorziening af. Naar aanleiding daarvan zal u nader worden
geadviseerd.

