
 

Verslag  
Onderwerp:  Overleg Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  

en tijd: 
16 september 2019, 14.00- 16:00 uur 

Vergaderplaats:  Stadhuis, Vergaderzaal 10 

Aanwezig: 
Aleidus Aalderink, Theo Baijer, Erica Wouterloot, Patricia de Jongh 
(ambtelijke ondersteuning), Nettie Blok (tolk), Schalk Bontenbal, 
Isabella Willems 

Afwezig: Hans Lindeboom, Koos Graniewski  

Gast: 
Nicole Dijkmans en Daniella Bogdanic(Stedelijke ontwikkeling, 
Gemeente Zoetermeer) 

  

  

 
1. Vaststellen agenda + rond gaan presentielijst 
Er is een discussie over de voorgestelde nieuwe werkwijze van de TR. Met name 
aandacht voor de nacontrole na een advies wordt genoemd. Actie 38: Afgesproken wordt 
verder om in de volgende vergadering van de TR tijd in te ruimen voor werving schil van 
vrijwilligers, het ontwikkelen van een folder en het organiseren van (wervings)activiteiten. 
Actie 39: Patricia laat visitekaartjes drukken. 
De presentatie over het woningbouwproject kwadrant is voor vandaag gecanceld en wordt 
een volgende vergadering geagendeerd. Verder de mededeling dat het besluit rondom de 
parkeerduur van de gehandicaptenparkeerplaatsen wordt ingetrokken. 
 
2. Presentatie voorlopig ontwerp Stadshart (bijlage presentatie) 

Daniella Bogdanic en Nicole Dijkmans van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling bij de 
gemeente Zoetermeer sluiten aan. Zij nemen de TR mee in de ontwikkeling van de 
herinrichting van het Stadshart waarbij de TR vanaf het begin betrokken is geweest. 
Enkele opmerkingen bij de presentatie: 

o Volgende week gaat het voorlopig ontwerp en het samenspraakverslag naar het 

college; 

o Dit project is met veel samenspraak tot stand gekomen; 

o De geleidelijnen worden nu ingetekend + natuurlijke gidslijnen zijn de gevels; 

o Er wordt gedacht aan het opnemen van een uitstalverbod in de Apv; 

o Er is geen bouwvergunning nodig voor de uitvoering van het project, wel een 

kapvergunning; 
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o In juni 2022 is de herinrichting afgerond; 

o De geadviseerde hellingbaan bij de MacDonalds is technisch helaas niet mogelijk; 

De TR adviseert aanvullend: 
o te werken met kleurverschillen op bij hoogteverschillen op het terras aan het 

Wegstapelplein, geel/ wit liever geen rood; 

o denk ook aan goede communicatie over omleidingen (ook voor mindervaliden) 

tijdens de herinrichting; 

Nicole houdt de TR op de hoogte over de voortgang van het project en geeft een aparte 
terugkoppeling over de geleidelijnen. 
 
3. Activiteiten komende periode 
De komende periode staat er voor de TR veel op stapel. Onderstaand een overzicht: 

- bijeenkomst Entree 18 september v/a 19:30 uur; 
- halfjaarlijks overleg wethouder 23 september 14:00- 15:00 uur; 
- lezing positieve gezondheid 24 september 16:00 uur (vervallen); 
- week van de toegankelijkheid, ervaringstour 7 oktober 13:00- 15:00 uur (vervallen) 
- week van de toegankelijkheid, lancering website + ondertekening van het 

manifest;10 oktober 09:30- 10:30   
- dag van de witte stok 13:00- 16:00 uur Centrum West; 
- reguliere vergadering TR 21 oktober van 13:00 - 16:00 uur; 
- training webteksten 9 november 10:00- 16:00 uur (Schalk, Erica en Hans) 

Afgesproken wordt om de volgende reguliere vergadering om 13:00 uur te starten, zodat er meer 
tijd is om de onderwerpen rustig te bespreken. De vergadering wordt om 16:00 gesloten. 
 


