Zoetermeer, 12 april 2020

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zoetermeer,
t.a.v. de coördinerend wethouder toegankelijkheid
mevrouw I. ter Laak

Geachte mevrouw ter Laak,

Betreft: een tweetal ongevraagd adviezen.

1. Ongevraagd advies visplekken:

Ons advies is onze Toegankelijkheidsraad (TR) te betrekken bij de realisering van
visplekken voor mensen met beperkingen op grond van het hierna volgende.
Via een bevriende instelling uit Den Haag – Voorall - ontvingen wij een reactie op vissteigers
die in Zoetermeer (nieuwe Driemanspolder) worden aangelegd. Voorall werd hierop attent
gemaakt door berichtgeving in de pers.
-

Dit persbericht geeft het volgende aan, wij citeren:

Rolstoeltoegankelijke vissteiger in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer
‘’Wij streven ernaar de Nieuwe Driemanspolder toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor
verschillende doelgroepen. Deze week is bijvoorbeeld een vissteiger geplaatst die ook

toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deze vissteiger is gesitueerd nabij de
camping aan de zuidkant van de piekberging en zal makkelijk bereikbaar zijn via een verhard
toegangspad. Langs de waterzijde van de steiger staat voor de veiligheid een leuning. De
vissteiger biedt ruimte aan drie visplaatsen. Hiernaast worden op tien andere locaties
rondom de plas standaard visplaatsen gerealiseerd.’’
Allereerst vindt onze Raad het prachtig dat er gedacht werd aan het aantrekkelijk maken van
de Nieuwe Driemanspolder voor verschillende doelgroepen. Desondanks hebben wij ons
afgevraagd waarom wij niet vooraf middels een gevraagd advies door de gemeente
Zoetermeer, benaderd zijn. Het gaat immers om een zaak die binnen de orde van de
afgesproken toegankelijkheidparagraaf bij beleidsstukken valt, wat onvermijdelijk zou
moeten leiden tot een adviesaanvraag aan onze Raad.
Vervolgens kregen wij ook een melding van andere visplekken elders in Zoetermeer voor
mensen met een beperking. Op het eerste gezicht voldoen deze niet aan
toegankelijkheidscriteria. Niet eerder werden deze visplekken overigens aan ons gemeld.
Wellicht zijn deze al van voor de oprichtingsdatum van de Toegankelijkheidsraad. Overigens
is het onduidelijk waar alle aangepaste visplekken in Zoetermeer zich bevinden. Maar
verbetering – ook in communicatieve zin - zou uiteraard alsnog tot stand kunnen komen.
Wij denken graag mee in door u te nemen initiatieven tot verbetering.
Wij hebben ons over de technisch-inhoudelijke kant gebogen en komen - na bestudering
van de informatie van Voorall - tot de conclusie dat vissteigers zouden moeten voldoen aan
de volgende criteria voor inrichting, in afwijking van de genoemde te realiseren visplek in de
Nieuwe Driemanspolder:
•
•
•
•
•

Geen vissteigers, maar wel gelijkvloerse visplekken.
Een verhard pad naar de waterkant, een verharde strook langs de waterkant, met
daarin een aantal grastegels waar de hengelsteun in geprikt kan worden.
Een laag beveiligingshekje.
Een gemakkelijk met de auto te bereiken plaats en een nabije parkeergelegenheid.
Voorbeeld hierna van een ingerichte plek in het Zuiderpark te Den Haag die prima
voldoet.

Voordelen daarbij zijn:
•
•

Goedkoper om aan te leggen, hoewel toegankelijkheid uiteraard het primaire
uitgangspunt is.
Er is geen extra hoogteverschil om op de visplek te komen; bij een steiger ontstaat al
snel een drempeltje of helling

Bijkomende overwegingen:
•
•

Bij een steiger zijn extra spullen nodig om de hengel neer te kunnen zetten en het is
eigenlijk niet te doen voor iemand in een rolstoel om dat allemaal mee te nemen.
Bij deze specifieke steiger uit het nieuwsartikel blijkt ook dat de reling te hoog is,
waardoor er vanuit de rolstoel eigenlijk niet gevist kan worden.

2. Ongevraagd advies betrokkenheid TR bij Nieuwe Driemanspolder
Ons advies is onze Toegankelijkheidsraad te betrekken bij de ontwikkeling van de Nieuwe
Driemanspolder.
De aanleg van de vissteigers in de Nieuwe Driemanspolder leidt ook tot de vraag waarom de
Toegankelijkheidsraad niet betrokken is bij de ontwikkeling van dit gebied. Een gebied dat
naast het belangrijke doel van waterberging ook sterk gericht is op leisure, sport en
recreatie, ook voor verschillende doelgroepen zoals hiervoor al werd genoemd. We zouden

ons kunnen voorstellen dat het hier gaat om een samenwerkingsverband van meerdere
bestuursorganen waaronder Zoetermeer, maar dat is onverlet de afspraken die in
Zoetermeer zijn gemaakt over het raadplegen van onze Toegankelijkheidsraad.
De ontwikkeling van het gebied is volop in gang, maar toch zou onze Raad kennis willen
nemen van de plannen en zo dit in de rede ligt nog advies willen geven over (wellicht nog
andere) toegankelijkheidsaspecten.

Wij ontvangen graag een schriftelijke reactie op deze ongevraagde adviezen.

Met vriendelijke groet namens de Toegankelijkheidsraad,

Hans Lindeboom, voorzitter

