Onderwerp:

Extra overleg Toegankelijkheidsraad

Vergaderdatum

6 juli 2020

Vergadertijd:
13:00- 14:30 uur
Vergaderplaats: De Kapelaan, Nicolaasplein 2
Aanwezig:

Theo Baijer, Erica Wouterloot, Patricia de Jongh (ambtelijke
ondersteuning), Schalk Bontenbal, Isabella Willems, Hans
Lindeboom, Koos Graniewski en Aleidus Aalderink

Afwezig:

X

Gasten:

Benno Moor (projectmanager Gemeente Zoetermeer)

1. Welkom
Hans heet iedereen van harte welkom bij dit extra overleg van de Toegankelijkheidsraad.
Vandaag wordt het definitief ontwerp van het zwembad met de projectmanager Benno
Moor besproken.
2. Definitief Ontwerp (DO) zwembad
Benno legt aan de hand van een presentatie uit hoe het definitief ontwerp van het
zwembad eruit ziet. Hij vertelt dat de sellectiefase is afgerond en dat een aantal
aannemers doorgaan naar de gunningsfase begin september naar de aannemer.
Sommigen opmerkingen/ adviezen van de TR zullen pas later in de nadere uitwerking aan
bod komen, toch is het goed zoveel mogelijk nu al mee te kunnen geven. Dit omdat
sommige inrichtingsaspecten consequenties hebben voor de bouw. Met de bouw wordt in
het eerste kwartaal van 2021 gestart en de verwachting is dat de bouw één à anderhalf
jaar gaat duren. De vaste inrichting van het pand verzorgt de gemeente.
- Benno bevestigt dat de hoofdentree is verplaatst ten opzichte van het vorige
ontwerp, vraag vanuit de TR is of dit wel zo logisch is. Benno neemt de vraag mee
terug naar de ontwerper, mogelijk heeft dit te maken met de aansluiting naar de
buitenruimte; (achteraf bleek dat de entree niet is verplaatst en deze in het VO zich
ook al op deze positie bevond)
- Er zijn 2 Miva-omkleedplekken en 1 Miva- toilet conform de Zoetermeerse
standaard. Actie 80: Aanvullingen vanuit de TR op toilet en andere relevante
inrichtingsaspecten graag z.s.m. naar Benno;
- Op dit moment is de hondenplek ingericht met glas (zicht op het bad) op 2,5 m
vanaf het bad. Advies van de TR is het hok niet helemaal af te sluiten te denken
valt aan een schuifraam o.i.d., er moet contact mogelijk zijn tussen hond en
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zwemmer. Hans bekijkt of er vanuit het zwembad in Rotterdam, relevante informatie
hierover te delen is met Benno;
In het nieuwe ontwerp is het doelgroepen bad apart ingetekend, er wordt dus niet
meer gewerkt met een klapwand in het bad;
De kans dat er gelijktijdig schoolzwemmen en er een persoon is die mindervalide is
en wil zwemmen zodat er druk op de faciliteiten is, wordt zeer klein geacht;
Het dak van het recreatiebad kan bij meer dan 25 graden open, het dak van het
doelgroepenbad niet;
Het ontwerp van het deel buiten (waaronder ook het parkeren en de parkeernorm)
is een apart traject, ITS (moet dit niet CROW zijn?) is hierbij ook van toepassing.
Benno komt voor advies over de inrichting van de buitenruimte terug bij de TR;
Wat iig al bekend is, is dat de Miva-parkeerplekken dichtbij de ingang komen, de
overige parkeerplekken zijn nog niet bekend dit heeft te maken met het bekijken
van de parkeermogelijkheden in het hele gebied;
Advies van de TR is om vanaf de ‘kiss and ride’ + de ov-halte geleidelijnen naar de
ingang van het zwembad aan te leggen;
De TR zou graag zien dat er dichterbij het zwembad een ov-halte is. Benno geef
aan dat dit niet aan de gemeente is, waarschijnlijk verloopt dit via de Metropoolregio
Rotterdam/ Den Haag (MRDH). Je kan als gemeente waarschijnlijk wel een lobby
voeren;
Op de tribune zijn een aantal plekken voor rolstoelen waarbij er zicht op beide
baden mogelijk is;
Het zwembad heeft een bijzonder binnenklimaat dit vraagt sowieso extra aandacht,
nog los van mogelijke extra ventilatie-eisen i.v.m. Covid -19;
De opdracht aan het ontwerpteam is om de verlichting max. 500 lux dimbaar te
maken en met de mogelijkheid om de lichtbron af te schermen;
Als tip wordt door de TR mee gegeven om bij een vaste diepte van het bad deze
groot op de muur te schrijven, kan ook esthetisch element zijn;

Benno stuurt de laatste tekeningen van het ontwerp aan de TR door en komt terug bij de
TR om de inrichting nader te bespreken. Hans bedankt Benno voor de toelichting, fijn om
zo met elkaar steeds een stapje verder te komen.
3. Wat verder ter tafel komt
Afgesproken wordt om in de reguliere TR- vergadering van 20 juli het jaarverslag en de
aanvullende punten mee te geven voor het zwembad, te agenderen. Verder wordt
opgemerkt door Erica dat de huidige visplekken in de nieuwe Driemanspolder veel te steil
zijn voor rolstoelgebruikers. Er is vanuit het college nog geen reactie gekomen op het
ongevraagde advies hierover. Actie 81: Patricia vraagt intern de meest recente
wandelpaden kaart op van het gebied.
Verder vertelt Hans dat de TR bos benaderd op mee te denken in het toegankelijk maken
een nog te ontwikkelen buurtvoedselbos.
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Actie 82: Afgesproken wordt dat Hans en Aleidus een ongevraagd advies opstellen welke
(ook) bestuurlijk wordt ingestoken over toegankelijke gemeentelijke dienstverlening. Hierbij
wordt specifiek ingegaan op de dienstverlening voor doven- en slechthorenden, denk aan
het prominent vermelden van alternatieven voor bellen.
Hans bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
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