
 

 

Motie toiletten op station Breukelen  

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 november 2014,  

Constaterende dat,  

• Er bij station Breukelen geen toilet is, 
• Station Breukelen een drukbezocht station is en met de komst van nieuwe parkeerterreinen 

ook steeds drukker wordt, 
• Er op de parkeerplaatsen nabij station Breukelen dagelijks reizigers staan wildplassen, 
• Sprinter-treinen ook geen toilet hebben, 
• Er steeds mooiere zelfreinigende (gehandicapte) toiletten op de markt komen,  
• De provincie aanzienlijk minder besteed aan de parkeergarage en dat daardoor budget 

overblijft, 

Verzoekt het college, 

• Tot plaatsing van tenminste één openbaar toilet, die ook toegankelijk is voor gehandicapten. 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Stichtse Vecht Beweegt  

Ter informatie voor de raadsleden/burgerleden,  

Zoals u ongetwijfeld weet is er een begin gemaakt met de aanleg van nieuwe parkeerterreinen door 
de Provincie bij het station Breukelen. Er is een opmerking gemaakt door de huidige bewoners aan 
de Merwedeweg die naast het terrein aan de oostzijde wonen, dat zij overlast ervaren van reizigers 
die de parkeerplaats als openbaar toilet gebruiken. Het station heeft geen openbaar toilet en ook de 
Sprinter treinstellen op deze lijn hebben geen toilet.  

Wij hebben de laatste tijd geprobeerd om een bevestiging te krijgen van de komst van een openbaar 
toilet van de ambtenaar bij de provincie, ook na zijn bezoek vorige week ter plaatse. Bij dit bezoek 
heeft de provincie nogmaals gekeken of het huidige toilet voor de buschauffeurs kan worden 
gebruikt, maar dat blijkt te klein. Ook kon men ons vorige week geen zekerheid verschaffen of het 
openbaar toilet/toiletten er nu toch komt/komen. Stichtse Vecht Beweegt vindt het belangrijk dat er 
nu zo snel mogelijkheid duidelijkheid komt over nieuw te plaatsen openbaar toilet/toiletten nabij 
station Breukelen. 

Wij zien in de markt prachtige zelfreinigende openbare toiletten, ook voor gehandicapten. Wij vinden 
dat, nu de Provincie beduidend minder geld spendeert aan de parkeergarage van circa 4-5 miljoen en 
de koop en aanleg van nu circa 2 miljoen, deze kosten uit het budget van de aanleg van het 
parkeerterrein gehaald zou kunnen worden. De kosten van deze toiletten zijn tussen de 49.000 en 
75.000 euro en op dit terrein is al riolering aanwezig. Mogelijk kan op gemeentelijke grond ook een 



openbaar urinoir met dubbele capaciteit geplaatst worden op de zuidzijde van Heycop bij de 
snackgelegenheid van Ed Kroket. 

Wij hopen dat de andere partijen deze motie kunnen ondersteunen en bij het college kunnen 
aandringen op de plaatsing van een zelfreinigend openbaar toilet aan de oostzijde en mogelijk een 
dubbel urinoir aan het Heycop nabij station Breukelen. 

Dik van ’t Hof & Pim van Rossum  - Stichtse Vecht Beweegt 


