
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiletten toegankelijker in de openbare ruimte 
De Stad Brussel lanceert haar ‘Toiletplan’ 

 
De Stad Brussel wil de toiletten in de openbare ruimte voor iedereen toegankelijker maken, en in 
het bijzonder voor vrouwen. In tijden van Corona is dat nog noodzakelijker geworden. De Stad 
Brussel lanceert vandaag haar toiletactieplan. Dit omvat diverse initiatieven die het aantal plaatsen 
waar men zijn of haar behoefte kan doen aanzienlijk moeten verhogen. 
 
In de stad moet iedereen gemakkelijk toegang hebben tot een toilet. Voor vrouwen is dit nog 
belangrijker. Aangename en beveiligde toiletten dragen actief bij aan de aanwezigheid van vrouwen 
in de openbare ruimte en aan hun toe-eigening van de stedelijke ruimte. Onze openbare ruimte is 
tekenend voor de ongelijkheden waarmee vrouwen en personen met beperkte mobiliteit worden 
geconfronteerd. Het recht op toegang tot openbare toiletten is een sociaal recht. 
  
 
Momenteel zijn er 29 urinoirs en 14 toiletten (10 van de Stad Brussel en 4 van de MIVB) toegankelijk 
op ons grondgebied. Hun precieze locatie staat vermeld op de website Bruxelles.be. Maar dat is niet 
voldoende. De Stad Brussel moet meer doen, vooral in deze tijden van coronavirus. Daarom versnelde 
de schepen van Openbare Netheid het proces dat vóór de lockdown werd gelanceerd om vandaag 
haar ‘Toiletplan’ te kunnen lanceren. 
 
Dit voorziet in enkele concrete acties om het aantal toegankelijke toiletten voor de Brusselaars te 
verhogen:  
 

1. 2 nieuwe klassieke toiletten worden in 2021 geïnstalleerd in de Putterijstraat en de 
Zespenningenstraat.  
2 nieuwe droogtoiletten worden in 2021 geïnstalleerd op de Prins Leopoldsquare en in het 
Terkamerenbos.  
2 nieuwe klassieke toiletten worden in 2022 geïnstalleerd aan de Antwerpsepoort en het 
Kapelplein. 
2 nieuwe droogtoiletten worden in 2022 geïnstalleerd in het Egmontpark en in een ander park 
in Brussel. 
Deze 8 toiletten vormen een aanvulling op de toiletten die door de MIVB zijn gepland (2 in 
2021, meerdere in 2022) en op de 14 bestaande toiletten. 

2. In samenwerking met de horeca, winkeliers en culturele en openbare ruimtes wordt er ook 
een netwerk van ‘Gastvrije toiletten’ opgezet. Ze worden uitgenodigd om hun toiletten open 
te stellen voor het grote publiek. De Stad Brussel zal een overeenkomst opstellen met de 
deelnemende instellingen en hen een premie van 1000 euro aanbieden om bij te dragen aan 
de schoonmaak van deze ruimtes. 
Hierdoor komen er 50 toiletten extra ter beschikking van het grote publiek. 



3. Er zullen ‘uritrottoirs’ worden ingezet om een oplossing te bieden voor verschillende 
vastgestelde zwarte punten. Dit zijn mobiele urinoirs die plekken waar nu regelmatig wordt 
wild geplast schoon moeten houden. 
Er worden 10 uritrottoirs verdeeld over de Vijfhoek. 

4. In zones waar uritrottoirs geen oplossing bieden zullen de muren dankzij een waterafstotende 
verf en aquadrains beter worden beschermd en zal er vaker en efficiënter worden 
schoongemaakt om geuroverlast en herhaalde vervuiling te voorkomen.  
Er werden 14 locaties geïdentificeerd die worden aangepakt. 

5. Er worden tijdelijke en mobiele toiletten geïnstalleerd op specifieke plaatsen zoals op het 
Vossenplein. 
Vijf toiletten in ‘festival’-stijl worden verdeeld over de stad. 

6. De zichtbaarheid van de toiletten in de openbare ruimte zal worden verbeterd. 
a. Aan de bestaande informatiepalen voor voetgangers wordt specifieke bewegwijzering 

toegevoegd. 
b. Op de kaart met de toiletten op de website van de Stad Brussel worden ook de 

etablissementen van het ‘Gastvrije toiletten’-netwerk opgenomen. 
c. De gratis app Peesy zal het mogelijk maken om in realtime openbare toiletten in het 

hele Brusselse Gewest te lokaliseren. 
 
"Om op termijn de stad echt open te stellen voor iedereen, en zeker voor vrouwen, is het mijn ambitie 
om alle urinoirs om te bouwen tot toiletten. Dit is een ambitieus doel. Maar voor het welzijn van 
vrouwen en meisjes in de openbare ruimte is het essentieel om dat doel te bereiken”, aldus schepen 
van Openbare Netheid Zoubida Jellab. 
 
Meer info? 
Benjamin Adnet, woordvoerder van de schepen van Openbare Netheid, Zoubida Jellab, 0498/918.438 
 




