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1. Vaststellen agenda + rond gaan presentielijst 
Erica heet iedereen welkom en geeft het woord aan Maaike Kohlen. Maaike stelt zichzelf 
voor als opgavemanager toegankelijkheid. Zij is op 1 juni jl. gestart en is de opvolger van 
Coen Helderman. Zij zal hier regelmatig aanschuiven en is blij dat ze er vandaag al bij 
mag zijn. 
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de TR een rondje door het Stadhuis/ Forum 
(publieke deel) gemaakt. Zij hebben hierbij geconstateerd dat er een aantal zaken nog niet  
klaar zijn. De TR maakt hier een apart advies aan het college over. Wat verder opviel is 
dat het Wmo-loket niet te vinden is, diegene die ze hierover aanspreken weten ook niet 
waar het zit, of verwijzen verkeerd door naar de servicebalie voor het gemeentepersoneel. 
 
2. Vaststellen verslag 20 mei jl. + doornemen updates projecten - en actielijst 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en de updates van de projectenlijst 
worden doorgenomen. Aangepast wordt: 

- Dat Schalk namens de TR opmerking over de inrichting van het Miva-toilet voor de 

Balijhoeve mailt naar de betreffende projectmanager;  

- Lilian Hartenveld het rapport dat is opgemaakt over de verlichting van het 

Stadhuisplein doorstuurt; 
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- Dat de actie tot het doorsturen van de reliëfkaart aan de eigenaar van het 

Stadshart/ winkelcentrum van de lijst kan; 

- Dat er wordt gezocht naar een moment om met de corporaties in gesprek te gaan 

over de video-intercom, zonder Vestia, zij zijn niet geïnteresseerd in een gesprek. 

Hierbij wordt ingezet op aanhaken in een vergadering, anders apart organiseren, 

dan haken Erica, Schalk en Aleidus graag aan, hier dan ook het belbedieningsbord 

en de moeilijkheden voor slechtzienden hiermee ter sprake brengen; 

- Dat de TR instemt met de voorgestelde standaarden voor onderwijshuisvesting 

maar dat het goed zou zijn inzichtelijk te hebben wat als advies kan worden 

meegegeven bij de bouw en inrichting en wat als harde eis; 

- Afgesproken wordt de lancering van de website in de Week van de 

Toegankelijkheid (7 t/m 11 oktober) te doen; 

- Actie 35 intern: ieder checkt de huidige website, deze is inmiddels online: 

www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl Patricia heeft een schifting moeten maken 

in het aantal partnerorganisaties omdat het anders een oneindig lange lijst zou 

worden; 

- Lilian de link naar de kaart met de toiletten in de openbare ruimte naar de TR stuurt. 

 
3. Aanzet beleid toegankelijkheid openbare ruimte 
Lilian schuift aan en geeft een toelichting op de voorzet voor een normenkader 
toegankelijkheid openbare ruimte. De alinea over wanneer de TR in te schakelen gaat 
eruit dit is hier niet op zijn plek. Maaike Kohlen als opgavemanager Toegankelijkheid pakt 
dit verder op.  Lilian licht toe dat dit deze memo input vormt voor de beheervisie openbare 
ruimte die volgend jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Verder de opmerking dat 
als er gevaarlijke situaties zijn in het openbaar gebied, deze altijd gemeld kunnen worden  
bij de gemeente via het meldpunt toegankelijkheid. 
Advies TR: De TR kan zich vinden in het voorliggende kader.  
Lilian wordt bedankt voor haar toelichting. 
 
4. Definitief ontwerp Gymworld+ uitkomsten toets PBT 
Dinah stelt zichzelf voor al projectmanager van het project Gymworld, Huda is architect en in dit 
project adviseur van Dinah. Vanuit de gemeente is aan de externe architect gevraagd te 
ontwerpen conform ITS-totaal. Er ligt inmiddels een tussenrapportage van PBT om te bekijken 
hoever ze hiermee zijn. Dinah zal het rapport aan de TR doorsturen. Dinah licht het rapport op 
hoofdlijnen toe en laat het ontwerp zien. Op de vraag van de TR geeft zij aan dat er geen 
gehandicaptensporten worden gedaan in Gymworld. Gezien het ontwerp is het niet mogelijk buiten 
een hellingbaan te maken. In geval van nood is er een tweede (goederenlift) in het gebouw 
aanwezig. Verder is de buitentrap aan de zijkanten dicht. De TR adviseert om over de verlichting 
advies op te nemen met Visio, deze landelijke organisatie heeft het meest expertise op dit gebied. 
 

5. Definitief ontwerp Noordwesterhal 

Guus de Goede schuift aan en stelt zichzelf voor junior projectmanager. Hij licht toe dat het gaat 
om een bestaand gebouw vlakbij Snowworld, waarbij begin juli de renovatie zal starten. Door een 
brand in de kantine is ook de toegang tot het gebouw beschadigd en zal deze ook vernieuwd 
moeten worden. Guus laat aan de hand van de bouwtekeningen zien hoe het pand er uitkomt te 
zien. Er komt een nieuw Miva- toilet in volgens de Zoetermeerse standaard. De TR vraagt zich af 

http://www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl/
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of de wastafel aan deze zijde wel handig is geplaatst, het zou dan i.i.g. wel een aangepaste 
wastafel moeten zijn i.v.m. het er onder kunnen rijden van een rolstoel. 
Verder vraagt de TR of het nog mogelijk is schuifdeuren te plaatsen in het toilet. Guus geeft aan dit 
te willen onderzoeken i.o.m. de aannemer. Verder zal ook de directe buitenruimte worden 
aangepast omdat er een andere ingang komt, er is al een invalide parkeerplek aanwezig. 
Erica bedankt de aanwezigen voor de toelichting in de vergadering. 
 

6. Rondvraag 

Maaike vraagt of de TR het manifest ‘Iedereen doet mee’ mede wil ondertekenen. Met de 
ondertekening komt de gemeente Zoetermeer in de alliantie van de koplopersgemeenten. 
Actie 36 intern: De TR stemt hiermee in en Erica geeft aan namens de TR te willen lezen/ 
ondertekenen. 
Actie 37 intern: Uit de bespreking van zonet komt naar voren dat er nog blik nodig is op de 
Zoetermeerse standaard voor het Miva- toilet en de positionering van de wastafel hierin. Erica en 
Schalk pakken dit op. 
Erica geeft aan n.a.v. het voorbeeld rondom mailen naar de NS en de gemeente Haarlem m.b.t. 
het invalidetoilet, dat het belangrijk is afspraken te maken over wanneer we namens de TR 
communiceren. Behoefte aan goede afspraken m.b.t. communicatie zijn er breder. Hans en 
Patricia zullen hier zoals eerder is afgesproken in de zomer een voorzet voor maken. 
Verder geeft Aleidus aan binnenkort een gesprek te hebben met het bestuur van WeZoDo over 
onderlinge communicatie. Vooralsnog wordt besloten dat niet centraal de notulen van het TR- 
overleg met hen worden gedeeld. Binnenkort staan de verslagen op onze website en kunnen 
geïnteresseerden deze daar zelf vinden. 
Patricia geeft aan dat het halfjaarlijkse overleg aanvankelijk gepland op 19 september wordt 
verplaatst i.v.m. vakantie van Hans. 
Erica sluit de vergadering, de volgende reguliere vergadering is op maandag 16 september. 
 
Overzicht vakanties 2019 

Schalk  

Erica x 

Isabella  

Hans  

Theo  

Koos 15 juni t/m 2 juli 

Aleidus x 

Patricia 8 juli t/m 24 juli 

 
 

https://vng.nl/iedereen-doet-mee

