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Plaatsing openbaar toilet Wilhelminapark
Via dit wijkbericht informeren wij u over de plaatsing van een openbaar toilet in het Wilhelminapark. De
omgevingsvergunning is onlangs aangevraagd en wordt nu beoordeeld. U kunt hieronder lezen wat u kunt
doen als u wilt reageren.
Wat komt er?
In het Wilhelminapark komt een nieuw openbaar
toiletgebouw. Het bestaat uit twee urinoirs en twee
toiletten, waarvan er één ook geschikt is voor
bezoekers met een rolstoel of rollator. De toiletten zijn
zelfreinigend en het gebruik van het toilet is gratis.
Waarom?
De parken in Utrecht trekken steeds meer bezoekers.
Daardoor ontstaat er meer behoefte aan openbare
toiletten. Dat geldt ook voor het Wilhelminapark.
Utrecht wil een gastvrije en aantrekkelijke stad zijn en
daarbij horen goede openbare toiletvoorzieningen. De
tijdelijke dixies verdwijnen als het openbare toilet is
geplaatst.
Locatie
Tijdens een informatieavond in juni 2018 zijn er
bezwaren geuit tegen een locatie direct naast de
speeltuin. Daarop zijn alternatieve locaties onderzocht.
De beoogde locatie is aan de promenade, nabij het
Loolaantje, aan de noordzijde van de parkeerstrook
(zie ommezijde plattegrond).
Deze plek is het meest geschikt vanwege de centrale
ligging en goede bereikbaarheid. Het gaat hier niet ten
koste van groen en het gebouw is hier goed in te
passen in het monumentale park.
Groen
Door het aanbrengen van klimplanten op de wanden
en een sedum dak krijgt het zoveel mogelijk een
groene en duurzame uitstraling die past bij een park.
Verder wordt het gebouw zoveel mogelijk ingebed in
het groen door struiken en heesters toe te voegen.
Voor een goede inpassing in het groen wordt de
laadpaal voor elektrische auto’s verplaatst naar de
parkeerplaatsen ten zuiden van het gebouw. Stichting
Wilhelminapark ontwerpt momenteel in co creatie het
groenplan. Zie volgende impressie:

Verspreidingsgebied:
Omgeving Wilhelminapark

Openingstijden
De openingstijden van het openbare toilet zijn van 8.00
- 22.00 uur (van 1 april tot 1 november). In de avond
sluit het gebouw via een tijdslot en is ’s nachts
afgesloten.
Omgevingsvergunning aangevraagd
Nu de locatie en het ontwerp bekend zijn, heeft de
gemeente op 16 december jl. een
omgevingsvergunning aangevraagd. Deze kunt u
vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
(Zoek op WABO-21-45487)
De vergunningsaanvraag wordt nu beoordeeld. Als het
advies positief is, kunt u de ontwerpvergunning zes
weken inzien. Tijdens deze zes weken kunt u
schriftelijk reageren.
Na beantwoording van de reacties hopen we het
gebouw in de zomer van 2022 te kunnen plaatsen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met projectleider Roelof Doedens, via
telefoonnummer 14 030 of toiletten@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
e-mail: oost@utrecht.nl, telefoon: 14 030
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Locatie toiletgebouw aan promenade Wilhelminapark

