Verslag
Onderwerp:

Overleg Toegankelijkheidsraad

Vergaderdatum
en tijd:

10 december 2018, 14.00- 16:00 uur

Vergaderplaats:

Stadhuis, B&W kamer

Aanwezig:

Aleidus Aalderink, Theo Baijer, Erica Wouterloot, Schalk
Bontenbal, Hans Lindeboom, , Patricia de Jongh (ambtelijke
ondersteuning)

Afwezig:

Isabella Willems , Floris Ephraim (toehoorder)

Gasten

Ellen Olthof, José Lancee (beide projectbureau Verkiezingen
Gemeente Zoetermeer) en Coen Helderman (communicatie
adviseur Gemeente Zoetermeer)

1.
Vaststellen agenda
Hans heet iedereen welkom en vertelt dat Isabella en Floris (als toehoorder) zich hebben
afgemeld. De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststelling verslag 26 november 2018
Het verslag wordt vastgesteld met een aanpassing van het aantal woningen aan het
Plataanhout.
Verder geeft Schalk aan dat het goed zou zijn dat het VAC met een lijstje werkt waarmee
ze de projecten ook op toegankelijkheidsaspecten kan beoordelen.
Actie 9: Schalk stelt een toegankelijkheidschecklist op voor het VAC
Patricia vertelt dat zij heeft begrepen dat het openbare deel van het Forum het ITScertificaat krijgt. Erica deelt mee dat het MIVA- toilet is aangepast n.a.v. opmerkingen over
de sluitingstijd van de deur.
Actie 10: Patricia neemt contact op met de projectleider van het Forum om in gesprek te
gaan over dit certificaat en een terugkoppeling te krijgen over hoe de adviezen van de TR
zijn opgepakt.
3. Verkiezingen
Ellen Olthof en José Lancee stellen zich voor, zij bereiden de verkiezingen in 2019 voor de
gemeente Zoetermeer voor. In 2019 zijn er 3 verkiezingen: op 20 maart de Provinciale

Staten en Waterschapsverkziezingen en op 23 mei de Europese verkiezingen. De Kieswet
is veranderd, de criteria t.a.v. toegankelijkheid zijn strenger geworden. Er is geen extra
budget beschikbaar gekomen vanuit het rijk hiervoor. Om inzichtelijk te hebben wat er
aangepast zou moeten worden om aan deze stengere eisen te voldoen is adviesbureau
Ongehinderd ingeschakeld. Zij gaan begin 2019 hierover een advies opstellen.
Vooralsnog is er geen budget om extra aanpassingen te kunnen doen. Het college zal aan
de raad moeten melden welke afwijkingen er zijn t.a.v. de toegankelijkheidscriteria zoals in
de Kieswet is opgenomen.
De TR adviseert om op de achterkant van de oproepkaart/ de kandidatenlijst bekend te
maken wat de voorzieningen t.a.v. toegankelijkheid zijn. Ook wordt er geadviseerd om te
werken met 1 hoofstembureau waar de voorzieningen voor mindervaliden optimaal zijn.
4. Aangepast plan uitwerking Open Stad
Coen vertelt dat hij per 1/2/2019 vertrekt bij de Gemeente Zoetermeer, hij gaat werken als
manager communicatie bij de gemeente Nieuwegein. Coen geeft een mondelinge
toelichting op de memo. De wethouder heeft met de voorgestelde lijn ingestemd. Er lijkt
een spanning te zijn tussen de ambitie van de TR en de financiële mogelijkheden vanuit
de gemeente. Coen adviseert om vooral het thema(politiek) te blijven aankaarten. Hans
pleit ervoor om ook partners te zoeken om Zoetermeer toegankelijker te maken. Hij denkt
hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- en buurtverenigingen die veel zien en weten. Ook zou de
TR vaker met de wethouder om tafel moeten, gedacht wordt aan zo’n 2/3 keer per jaar.
Actie 11: Patricia nodigt de wethouder uit voor de 1e vergadering van 2019.
Koos geeft aan plaats te willen maken voor een ander persoon in de TR, maar is zeker
bereid om de TR te blijven ondersteunen. Dot zou volgens het rooster van aftreden
betekenen dat hij in september 2019 vertrekt.
Contextmemo Toegankelijkheid
Schalk merkt op dat als de flyer over de TR gereed is het ook goed zou zijn als deze bij de
Stadsbouwmeester terecht komt. Verder vraagt de TR zich af of het in het memo gaat over
ITS of ITS- totaal?
Actie 12: Patricia vraagt na, wat wordt bedoeld met ITS in deze memo.
5. Relatie met Kenner
Raymond Timmermans (kenner) heeft ideeën voor activiteiten om toegankelijkheid op de
agenda te zetten. Zo denkt hij aan de organisatie van een conferentie voorafgaand aan
het vaststellen van de toegankelijkheidscriteria door de raad en het beoordelen van horeca
op toegankelijkheid. De TR wil als het kan samenwerken, wel moet duidelijk zijn vanuit wie
wat wordt gedaan en als het onder de noemer van de TR is, wil de TR graag regie
houden. Op korte termijn heeft de TR geen tijd om een conferentie te organiseren. Wel
kunnen zij de eerder gebruikte criteria voor de toegankelijkheidsprijs delen met Raymond.
Actie 13: Hans gaat in overleg met Raymond over hoe we kunnen samenwerken.
6. Aanpassingen openbaar gebied
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Lilian schuift aan, ze vertelt dat ze graag met enkele leden van de TR het openbaar gebied
- routes rondom centrum en het CKC wil verkennen om te bezien wat er aangepast kan/
moet worden. Via de mail wordt afgesproken wie, wanneer aanhaakt.
Verder heeft Visio een advies uitgebracht over het stadhuisplein.
Actie14: Patricia stuurt het advies van Visio aan de TR door.
7. Conceptjaarverslag + w.v.t.t.k.
Het jaarplan en verslag worden door Hans verder uitgewerkt en rondgestuurd.
Erica is aan de slag gegaan met de Facebookpagina, deze is nu actief. Schalk en Hans
zijn bij de bijeenkomst over het entreegebied geweest. Aandachtspunt is het verkeer /
oversteekplaatsen en de verwachting dat veel toekomstige inwoners de auto laten staan.
Actie 15: Hans stuurt vanuit de TR een brief aan de projectleider over het in het oog
houden van toegankelijkheid, bij de verdere uitwerking.
Verder is er vanuit de politiek aandacht voor toegankelijkheid bij het nieuw te bouwen
zwembad. De TR zou t.z.t moeten optrekken met gehandicaptensportverenigingen om
goed te kunnen adviseren.
Actielijst
Nr. vergadering
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15-10-18

6

26-11-18

7
9

26-11-18
10-12-18

10
11
12

10-12-18
10-12-18
10-12-18

13
14
15

10-12-18
10-12-18
10-12-18

actie

Wie

Navraag stand van zaken aanpassingen
Stadhuis/ Stadhuisplein en CKC bij Ben
Verschoor.
Doorsturen memo context toegankelijkheid en
datavoorstel overleg over normenkader.
Doorgeven vakanties 2019 (voor zover bekend)
Opstellen toegankelijkheidschecklist voor het
VAC
Afspraak projectleider Forum
Inplannen overleg met bestuurder
Navragen wat wordt bedoeld met ITS in de
contextmemo
In overleg met Raymond over samenwerking
Doorsturen aan TR advies Visio Stadhuisplein
Hans stuurt brief aan projectleider entree gebied
t.b.v. aandacht voor toegankelijkheid

Hans

Datum
gereed
26-11-18

Esther

Voor 10-12

iedereen
Schalk

Voor 17-12
januari 2019

Patricia
Patricia
Patricia

januari 2019
z.s.m.
december
2018
z.s.m.
-

Overzicht vakanties 2019
Schalk
Isabella
Hans
Theo
Koos
Aleidus
Patricia

Hans
Patricia
Hans

16 t/m 23 januari
Afwezig vergadering 18 maart
augustus
25 januari t/m 3 februari + n.n.t.b.
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