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Artikel 40 vragen over de openingstijden openbare toiletten bij het spartelbadje in het Wantijpark 

 

 

Datum: 15 mei 2022 

 

 

 

 

Geacht college, 

Op 11 mei kregen wij een persbericht onder ogen dat het spartelbadje in het Wantijpark eind juli 

heropend zal worden. Uiteraard zijn wij hier blij mee, ook al heeft de restauratie door allerlei 

omstandigheden lang op zich laten wachten. 

 

Fantastisch dat er nu ook een openbaar toilet in het park aanwezig is bij het badje. Niet alleen zullen 

de gebruikers van het spartelbadje hier blij mee zijn. Ook alle wandelaars en sporters, die dagelijks het 

hele jaar door in het park te vinden zijn zullen blij zijn nu niet de struiken meer in te hoeven duiken. 

 

  

Helaas de openingstijden beperkt tot de openstelling van het badje. 

 

Hierbij kom ik tot de volgende vragen: 

 

1. Bent u het met ons eens dat het park, waar zoveel mensen dagelijks komen, gastvrij hoort te 

zijn en een  openbaar toilet dan onontbeerlijk is. 

2. Zo ja, wat is dan de reden dat de openingstijden alleen gedurende de openingstijden van het 

badje zijn? 

3. Wat zijn de kosten van de openstelling van het openbaar toilet gedurende een beperkte 

openstelling en wat zijn de kosten van een volledige openstelling. 

Hopend op een snel antwoord, 

 

Kitty Kruger 

Raadslid fractie 

GroenLinksDordrecht 
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Spartelbadje eind juli open Jonge kinderen en hun (groot)ouders kunnen pas eind juli weer gebruik 

maken van het spartelbadje in het Wantijpark. Het badje 'bij de paddenstoel' wordt helemaal 

vernieuwd, met als extra's onder meer een waterzuivering en toiletten. De werkzaamheden zijn niet 

voor de zomer afgerond. Er is enige vertraging, met name door problemen met de levering van 

verschillende bouwmaterialen. Het spartelbadje is een zeer populaire gratis voorziening in Dordrecht. 

Renovatie stond al langer in de planning. Vorig jaar werd met het oog op de renovatie de bodem 

onderzocht. Die bleek vervuild te zijn. Daarom moest eerst de vervuilde grond worden afgegraven en 

afgevoerd. Vanwege het extra werk en de verwachte bouwtijd werd het badje daarom vorige zomer 

afgesloten. De hoop was dat het badje daardoor dit jaar de hele zomer open kon zijn. Overmacht 

Wethouder Marco Stam vindt het jammer dat het spartelbadje niet aan het begin van de zomer klaar is. 

We weten hoeveel mensen hier graag komen. Maar dit is overmacht. We hopen dat Dordtenaren er in 

de tweede helft van de zomer volop gebruik van kunnen maken." Waterzuivering Bij de renovatie is 

het hele badje vervangen. Het beton was in de loop der jaren aangetast, het badje was verzakt en het 

voldeed qua milieu en techniek niet meer aan de normen en wetgeving. Doordat het bad een 

waterzuivering-installatie krijgt, hoeft het niet meer elke dag opnieuw handmatig gevuld en 

leeggepompt te worden. Schoon Dit gebeurt voortaan semi-automatisch: het water gaat van het bad 

naar een bufferbad in het pompgebouw. Daar wordt het water gezuiverd en de volgende dag schoon 

het badje ingepompt. De gemeente heeft gekozen voor semi-automatisch, zodat de medewerker het 

badje kan nakijken op zaken als glasscherven of uitwerpselen. Toiletten In het filtergebouw komen 

twee toiletten die geopend zijn tijdens de openingstijden van de spartelbadje. Het badje wordt geopend 

bij een temperatuur hoger dan 20 graden bij droog en open weer. 


