From: Griffie Heerhugowaard
Sent:
vrijdag 12 juni 2020 08:57:15
To:
hw-Post
Cc:
Subject: FW: Red het toerisme en geef uw bezoekers een onbezorgde vakantie: zet mobiele toiletunits in onze centra nu de horeca geen
passanten meer toelaat

Graag in Corsa registreren, de betreffende afdeling behandelaar maken en de griffie kopiehouder.
Groet,
Hans
| H. (Hans) Wijnveen CMC |loco-raadsgriffier|Gemeente Heerhugowaard |
| Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard | Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard |
| T (072) 57 55 468 | M (06) 22973249 | gemeentebestuur.heerhugowaard.nl|

Van: Ivo Thonon <ivothonon@mlds.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 08:41
Onderwerp: Red het toerisme en geef uw bezoekers een onbezorgde vakantie: zet mobiele toiletunits in onze centra nu de horeca geen
passanten meer toelaat

Beste griffie,
De vakanties staan voor de deur en veel toerisme- en recreatieondernemers proberen nog wat van het seizoen te redden. Het Rijk
probeert hen daarbij te helpen met de campagne 'Hier moet je zijn' om Nederlanders over te halen zoveel mogelijk in eigen land
erop uit te trekken. Je zou verwachten dat we dan massaal de fiets pakken...
Echter, wij krijgen berichten van mensen dat zij nu bang zijn om erop uit te gaan vanwege het ontbreken van toiletten, nu de
horeca niet zomaar meer passanten toelaat. En dat is zonde, want hierdoor blijven mensen gefrustreerd thuis, houden hun geld op
zak én zetten we onnodig veel banen op de tocht. Daarom bepleiten wij vandaag via een NOS-nieuwsbericht en in bijgaande
oproep:
Beste gemeente, huur een aantal werkloze evenemententoiletten, zet deze neer in onze (winkel)centra en neem contact op met
HogeNood om ze aan hun app toe te voegen. Zo laten we toeristen ontspannen genieten van onze gastvrijheid én helpen we
banen te behouden in het toerisme.
Kunt u deze oproep doorsturen aan uw raadsleden en bijgaand pamflet op de raadsagenda zetten?
Alvast bedankt, mede namens de Fietsersbond, wielersportunie NTFU, het Fietsplatform en de Toiletalliantie.
Met vriendelijke groet,
Ivo Thonon
Beleidsadviseur Toiletalliantie
06 37 33 37 93
www.waarkaniknaardewc.nl
De Toiletalliantie bestaat uit dertien maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer openbare en opengestelde,
toegankelijke toiletten. Want meer toiletten, dat lucht op!

