
 

Verslag  
Onderwerp:  Overleg Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  

en tijd: 
20 mei 2019, 14.00- 16:00 uur 

Vergaderplaats:  Stadhuis, Vergaderzaal 10 

Aanwezig: 
Aleidus Aalderink, Theo Baijer, Erica Wouterloot, Hans Lindeboom, 
Patricia de Jongh (ambtelijke ondersteuning), Nettie Blok (tolk), 
Schalk Bontenbal, Koos Graniewski 

Afwezig: Isabella Willems  

Gasten: x 

  

  

 
1. Vaststellen agenda + rond gaan presentielijst 
Hans heet iedereen welkom en vertelt dat Isabella vanwege ziekte afwezig is. 
 
2. Vaststellen verslag 15 april jl. 

Dank aan Koos voor het snelle en correcte verslag er is maar 1 opmerking: het moet 
Zalkerbos i.p.v. Schalkerbos zijn. 
 
Helaas is de vorige vergadering onvoldoende het verslag dat Linda Geers heeft gemaakt 
over standaarden Toegankelijkheid nieuwbouw primair onderwijs aan bod gekomen.  
Actie 33: Afgesproken wordt dat verslag nogmaals rond gestuurd wordt en als er 
aanvullingen zijn deze z.s.m. naar Patricia gestuurd worden. 
 
Naar aanleiding van het verslag vraagt Schalk zich af of de in- en uitgaande post 
standaard op de agenda kan worden gezet. Er volgt een discussie over wat handig is. 
Actie 34: Afgesproken wordt dit te doen tot dat de website actief is. Dan zullen er met de 
komst van nieuwe algemene e-mailadressen een hele set aan afspraken gemaakt moeten 
worden m.b.t. communicatie zowel intern als extern. 
 
Verder geeft Theo aan dat hij een reliëfkaart van het Stadshart heeft laten maken via 
Passend lezen. De TR vindt het een goed idee om bijvoorbeeld deze kaarten te laten 
drukken en neer te leggen bij de publieksbalie. Ook zou het mooi zijn als deze in blijvende 
materiaal als ‘maquette’ in het Stadshart geplaats wordt. Afgesproken wordt dit als tip 
vanuit de TR mee te geven aan de projectmanager die zich bezig houdt met de upgrade 
van het Stadshart. En verder zal Theo een extra papieren kaart aanvragen en mee nemen 
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naar de ‘Samen op pad’ bijeenkomst op 12 juni waar vanuit de TR Erica en Theo 
aanwezig zijn.  
 
Verder wordt weer onder de aandacht gebracht dat het handig is al iedereen zijn vakantie 
doorgeeft aan Patricia. 
 
3. Doornemen projectenlijst en interne actielijs 
Vandaag wordt de tijd genomen de projectenlijst uitgebreid door te nemen en de updates 
en benodigde acties toe te voegen.  
 
4. Wat verder ter tafel komt 
Er wordt afgesproken voorafgaande aan de volgende TR-vergadering op 17 juni een schouw te 
doen van de drie nog openstaande punten m.b.t. Stadhuis/ Forum. Vooraf is het goed hierover de 
betrokken manager in te lichten en achteraf kan er vanuit de TR dan ook een (positief) berichtje 
worden geplaatst op de Facebookpagina. 
 
Overzicht vakanties 2019 

Schalk 16 t/m 23 januari 

Isabella  

Hans afwezig vergadering 18 maart, afwezig 
vergadering 17 juni 

Theo  

Koos 15 juni t/m 2 juli 

Aleidus augustus 

Patricia 25 januari t/m 3 februari + 7 juli t/m 1 aug 

 
 


