
Opschrift   

Nummer: 2022_SV_00435 

Onderwerp:  
Schriftelijke vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Changing rooms - bevoegde schepen Hafsa  
El-Bazioui - 19 september 2022 
 
 
Raadslid(-leden): Stephanie D'Hose - Open Vld 
 
Bevoegd: Hafsa El-Bazioui 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 
Net als eten en drinken is een toiletbezoek voor iedereen een primaire behoefte. Stad Gent beschikt over 
zo’n 185 gratis toegankelijke openbare toiletten verspreid over het hele grondgebied. In 70 % van die 
toiletten heeft de stad gezorgd voor een luiertafel en een toilet voor rolstoelgebruikers. Onlangs werd ik 
aangesproken door een moeder die een 14-jarige zoon heeft die zwaar hulpbehoevend is en niet 
zindelijk. Uitstappen maken met de zoon is niet evident omdat er heel weinig plaatsen zijn waar je 
grotere kinderen met beperkingen liggend kunt verversen. De weinige plaatsen waar dit wel kan is 
bijvoorbeekd in Puyenbroek te Wachtebeke en Diep in de Zee te Oostkamp. Daar beschikken ze over een 
‘changing room’. Dat is een ruimte met een grote tafel met mat en een tillift voor mensen die niet 
kunnen stappen. In Gent beschikt enkel De Krook over een vaste en opklapbare verzorgingstafel. 

Vraag: 
Kan dit aanbod nog uitgebreid worden?  
Hoe staat de schepen hier tegenover? 
 
 
Antwoord 

 

Beste raadslid D’Hose 

Dank voor uw vraag. Changing rooms zijn mij bekend en er is één voorzien in De Krook. Deze is 

toegankelijk voor het publiek tijdens de openingsuren. Ik geef alvast enkele beelden mee hoe deze eruit 

ziet. 

 

 

Schriftelijke vraag 

 



  

Er zijn geen andere changing rooms in inpandig publiek sanitair in de Stad. Het beleidskader dat werd 

opgemaakt en door het College werd goedgekeurd in 2021, voorzien dit niet, waardoor dit evenmin in de 

planning is opgenomen.  

 

We hebben wel een ruim aanbod van publiek sanitair geschikt voor mensen met een beperking. Hierbij 

een overzicht van het inpandige publiek sanitair met toilet voor mindervaliden beheerd door het 

departement Facilitair Management met in detail welke toiletten en uitrusting er aanwezig zijn:  

 

straatnaam aardlocatie omschrijving soort Toilet Urinoir MVToilet Luiertafel stadswijk 

Emile Braunplein Inpandig 

fietsenstalling, bij Grand 

Café onder stadshal 

stedelijke 

fietsen-

stalling 10 7 1 1 Binnenstad 

Heerweg-Zuid 

PubSan 

Bibliotheek 

Sanitair rechter kant 

BiB, Pub San  

stedelijk 

gebouw  1 0 1 0 Zwijnaarde 

Ottogracht Inpandig   

Stedelijk 

gebouw  4 2 1 0 Binnenstad 

Dublinstraat Inpandig  

park, Voorhavenpark, 

ter hoogte van Loods 22 

stedelijk 

gebouw 1 1 1 1 

Muide - 

Meulestede - 

Afrikalaan 

Claragoed Inpandig JOC Scheldekaai 

stedelijk 

gebouw 1 0 1 0 

Oud 

Gentbrugge 



Oude 

Beestenmarkt Inpandig 

toeristische plaats, in 

sluisgebouw 

Toilet-

gebouw 1 2 1 0 Binnenstad 

Pakhuisstraat  Inpandig  

fietsenstalling, onder St. 

Michielsbrug kant 

Korenmarkt 

stedelijke 

fietsen-

stalling 7 4 1 0 Binnenstad 

Hoveniersstraat  Inpandig  

bijgebouw aan de 

fietsenherstelplaats op 

de Standaertsite  

stedelijk 

gebouw 3 0 1 0 Ledeberg 

Batterijstraat Inpandig Park Luizengevecht 

Toilet-

gebouw 3 4 1 1 

Brugse Poort - 

Rooigem 

Ferdinant 

Lousbergskaai Inpandig Lousbergpark 

Toilet-

gebouw  3 2 1 0 

Macharius - 

Heirnis 

Nieuwewandeling Inpandig 

Groene Valleipark - 

tegenover nr 89 

Gevangenis Gent 

Toilet-

gebouw 2 2 1 1 

Watersportbaan 

- Ekkergem 

Woodrow 

Wilsonplein Inpandig  

Ingang parking - tram en 

bus station - verd. -1 Parking  5 3 1 1 Binnenstad 

Afsneedorp Inpandig 

Ingang school tegenover 

de kerk 

Toilet-

gebouw  1 1 1 1 

Sint-Denijs-

Westrem - 

Afsnee 

Drongenplein Inpandig 

Ingang Dienstencentrum 

Drongen  

stedelijk 

gebouw 0 0 1 1 Drongen 

Ledebergplein Inpandig 

Ingang Dienstencentrum 

Ledeberg, buitentrap 

verd -1  

stedelijk 

gebouw 3 0 1 0 Ledeberg 

Sint-Veerleplein Inpandig 

Doorgang met 

smeedijzeren poort 

stedelijk 

gebouw 4 3 1 0 Binnenstad 

Krijzeltand / 

Oudeheerweg  Inpandig 

Toiletgebouw achter 

Bibliotheek Sint-Denijs-

Westrem 

Toilet-

gebouw 3 2 1 0 

Sint-Denijs-

Westrem 

Gebroeders De 

Smetstraat Inpandig  ingang school 

Toilet-

gebouw  2 2 1 1 

Rabot - 

Blaisantvest 

 

Er is 1 locatie waar een toilet voor mindervaliden moeilijk kan gerealiseerd worden namelijk de 

Raadkelder, gezien dit in een historisch gebouw is en in de kelder.In de nabije toekomst worden ook twee 



semi-vaste containers in gebruik genomen die genderinclusief zijn en toegankelijk voor mensen met een 

beperking. Deze containers kunnen geplaatst worden in afwachting van een latere inpandige oplossing of 

finale oplossing. We zullen aan de hand ervan de eigenlijke nood aan publiek sanitair kunnen meten. 

Daarnaast kunnen nog een twee tijdelijke containers worden geplaatst tijdens de piekperiodes.  
 
Hierbij een overzicht van het bijkomend publiek sanitair dat op de planning staat. Alle sanitaire units 
zullen genderinclusief zijn en toegankelijk voor personen met een beperking.  
 
2022 
Inpandig publiek sanitair 

- Oostakker (tramhalte) => Q4   
- Nieuwe Wandeling (park) => Q4  

2023 
Inpandig publiek sanitair 

- Pastorij Louis Schuermansstraat => Q1 
Semimobiele containers 

- Locaties nog te bekijken 

Mobiele containers (tijdens de zomermaanden) 
- Locaties nog te bekijken 

2024 
Inpandig publiek sanitair 

- Braemkasteelstraat (project De Felix) = > Q2 
 

 

Tenslotte een overzicht van de financiële middelen op exploitatie die opgenomen zijn in ons 
meerjarenplan sinds de begrotingswijziging 2022 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 september 
2022) : 

 

 
Ik hoop hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 


