
 

Onderwerp:  Overleg Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  in de periode 16 - 22 april  2020 

Vergaderplaats:  via de mail/ telefoon i.v.m. coronamaatregelen 

Aanwezig: 

Theo Baijer, Erica Wouterloot, Patricia de Jongh (ambtelijke 

ondersteuning), Schalk Bontenbal, Isabella Willems, Hans Lindeboom, 

Koos Graniewski en Aleidus Aalderink 

Afwezig: x 

Gasten: x 

  

  

 
1. Vastgestelde verslag 20 januari en 17 februari 2020  

De agenda voor dit overleg is in overleg met Hans vastgesteld. De verslagen van de 
vergaderingen in januari en februari 2020 zijn ter informatie meegestuurd en al eerder via de mail 
vastgesteld.  
De volgende opmerkingen worden over de verslagen gemaakt: 

• Stalling scootmobielen en videoverbindingen bij woning buitendeur (voor inwoners met 

gehoorproblemen+ i.h.k.v. veiligheid) wordt als probleem erkend. Wens van de 

Toegankelijkheidsraad is dit goed regelen in bouwbesluit. Hierover moet met de gemeente 

in gesprek gegaan worden, Wat is de visie van de gemeente hierin? Patricia stelt voor dit te 

bespreken bij de Agenda Open Stad.  

• Actie 71: In het kader van ‘langer thuis wonen’ heeft de gemeente aan studenten een 

opdracht uitbesteed. Kan de gemeente meer info geven over dit project (vraagstelling aan 

studenten en eventuele resultaten?) 

• Bij verslag van 17 febr. Blz. 4 - 11 puntje van onderen: Terra Nova ( Dit betreft het kantoren 

complex aan de Boerhaavelaan dat t.z.t. getransformeerd gaat worden tot appartementen. 

Dit zal waarschijnlijk de eerste bouwactiviteit worden van De Entree), De gemeente heeft 

een info centrum in het voormalige IBM gebouw ingericht waar 1x per week iemand 

aanwezig zou zijn om informatie over het project De Entree kan geven, ook de oude grote 

Zoetermeer maquette is daar opgesteld. 

 
2. Binnenkomende post 

De volgende berichten zijn de afgelopen periode binnen gekomen gericht aan de 
Toegankelijkheidsraad:  

- Bericht over vervanging verlichting binnenstad  
De TR vraagt zich wat de stand van zaken van het project vervangen voor LED is, er zou nog een 
opvolging komen ook richting TR. Verder de vraag waarom ‘de Plaats’ niet ook nieuwe verlichting 
krijgt dit is toch ook een veel gebruikte verbinding? Actie 72: Patricia neemt contact op met 
betreffende projectmanager(s) en vraagt dit na. 
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- Definitieve memo toegankelijke website  
De TR moet intern bespreken wie zich bezig gaat houden met de website of dat we dit allemaal 
doen vanuit de eigen beperking/ expertise? 
Verder wordt in het memo nog we een actie met  de TR aangekondigd om de website te 
verbeteren of optimaliseren, wanneer staat deze actie gepland? Patricia geeft aan dat tijdens de 
vergadering in juni de collega die zich bezig houdt met website zal aansluiten en de afspraak is 
voor de zomer een gezamenlijk leer- en adviessessie te plannen. 
 

- Inkomend bericht Maaike Kohlen (opgavemanager Toegankelijkheid) vervolg 

Rekenkamercommissie en Agenda Open stad 

De TR wil het stuk graag bespreken in een ‘echte fysieke vergadering’ zodat er onderling over 
gediscussieerd kan worden en Maaike ook een toelichting kan geven. Omwille van de tijd is 
naderhand afgesproken dat de TR per mail al een eerste reactie geeft op de stukken geeft (NB 
inmiddels gedaan 15/5). In de vergadering van mei wordt de Agenda Open Stad behandeld en kan 
Maaike meteen aangeven op welke wijze de 1e reactie van de TR is verwerkt. 
 
3. Noordwesterhal 

Ter informatie: Vorig jaar heeft de TR geadviseerd over de verbouwing van de Noordwesterhal. 
Inmiddels is deze feestelijk heropend. Onderstaand is aangegeven hoe de adviezen van de TR in 
de verbouwing zijn verwerkt: 
‘In de gerenoveerde sporthal is een Miva-toilet conform Zoetermeerse standaard aangebracht. 
Daarnaast is de toilet voorzien van elektrische bediening en zijn de knoppen van de bediening 
geplaatst conform de tekening aangeleverd door de heer Bontenbal. In het buitenterrein is 
rekening gehouden dat er vanaf de parkeerplaats met een rolstoel het terrein op gereden kan 
worden.’ De TR is blij terug te lezen dat de adviezen zijn opgepakt door de gemeente. 
 
4. Woningbouw Project Happy days- Dwarstocht  

Ter informatie: De TR heeft in een vroeg stadium van dit bijzondere project geadviseerd. De 
projectontwikkelaar heeft een update van het project verstuurd om te laten zien hoe met de 
adviezen is omgegaan. De TR is blij met de informatie over het project. En heeft de volgende 
vragen/opmerkingen: 

• Om hoeveel woningen gaat het in totaal? 

• Kunnen we niet verlangen dat er meer dan 16 woningen levensloopbestendig worden? 

• Huisnummers aan de veranda zijn niet aan het pad geplaatst. 
Actie 73: Afgesproken wordt dat de TR een brief stuurt naar de projectontwikkelaar / de 
opdrachtgever de corporatie die de appartementen met huurwoningen realiseert over rekening 
houden met voldoende stallingruime en oplaadmogelijkheden van scootmobielen. 
 
5. Cultuurvisie 

Hans met input van de leden een reactie opgesteld namens de TR over de cultuurvisie. En op 19 
april verstuurd. Hiervan heeft iedereen afschrift gekregen. Naderhand is onderstaande reactie nog 
binnengekomen vanuit Theo: 
- audioscriptie voor blinden en slechtzienden bij uitvoeringen en manifestaties      
  (stichting `Komt het zien`); 
- musea toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden (stichting `Kubes`) ; 
- met het voorstel om de begeleiderskaart B (gratis toegang voor begeleiders in dit geval blinden) 
in museum en bij uitvoeringen te kunnen gebruiken is niets gedaan; 
- informatie over culturele uitvoeringen toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden; 
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6. Vlamingstraat  1-3 Terra arts 

Schalk vroeg zich af of bij de verbouwing van het pand aan de Vlamingstraat- Terra arts, wel de 
juiste Zoetermeerse norm is toegepast. De tekeningen zijn daarom opgevraagd en verstuurd: In de 
bijlagen zijn de tekeningen te vinden en te beoordelen.  
Het is voor de meest leden van de TR niet mogelijk deze (technische) tekeningen te lezen. Erica 
geeft aan dat het advies voor een drukknop bij het toilet als bij het museum zou moeten zijn. 
Schalk geeft aan dat ook de VAC uitgebreid heeft gereageerd, op deze tekeningen is niet te zien 
hoe bv de ( hoofd) toegangsdeuren worden bediend – zijn deze elektrisch of moeten deze met de 
hand geopend worden, hoe zit het met drempels e.d. Het valt mij op dat aan de achterzijde van de 
hal, buiten, ook een uitstort gootsteen komt, is hier een buitenruimte die bij Terra Arts behoord? 
Op deze tekeningen is te zien dat de juiste maten zijn toegepast, daarmee is het voor de TR 
afgedaan. 
 
7. Zwembad Voorlopig Ontwerp  

In de vergadering in 2019 heeft de TR in de vergadering en middels een apart advies geadviseerd 
over het te bouwen zwembad. Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp  (VO) vastgesteld en verstuurd 
aan de TR. Over het VO zij door de diverse leden opmerkingen gemaakt, Schalk heeft deze bij 
elkaar gevoegd: 
Tekeningen VO dd. 20 / 25 -03-2020 Zwembad in het van Tuyl sportpark te Zoetermeer. 
 
Algemeen; -      ITS Totaal dient van toepassing te zijn, 

- De aanbevelingen uit het document van de TR  “Een nieuw zwembad in Zoetermeer 
en uiteraard voor iedereen toegankelijk” zijn van toepassing. 

- De Zoetermeerse norm voor miva toiletten is van toepassing.   
 
Begane grond / situatie tekening: 

o 2 Miva parkeerplaatsen lijkt wat weinig, welke norm is hier toegepast; 
o Kunnen de rolstoelen naar de hellingbaan zonder over het fietspad te moeten gaan? 
o De in-  uitrit van de K&R geven kort van elkaar een kruising met het fietspad, is dit niet 

gevaarlijk?  
o Ook de rolstoelers, van en naar de auto, lijken de inrit van de K&R te moeten kruisen, wat 

erg gevaarlijk is. (De K&R een plek geven op de grote parkeerplaats lijkt logischer, 
waarmee ook meer Miva parkeren mogelijk is.) Ook de aftakking van de van der 
Hagenstraat naar de (voormalige bowling) lijkt hier vlakbij te zitten; 

 
Voorplein:  

o Algemeen: hoe wordt de buitenverlichting uitgevoerd en in welke kleur? 
o Het is niet duidelijk of er een hekje langs de hellingbanen komt en zeker op het niveau van 

het voorplein ( 1000 +) en hoe deze wordt uitgevoerd; 
o Worden de traptreden van signalering voorzien en ook van een leuning t.b.v. 

slechtzienden?  
 
Gebouw: 

o Algemeen, hoe wordt de verlichting uitgevoerd? Sommige led kleuren geven voor 
slechtzienden veel hinder; 

o Balie, is hier ook een verlaagd deel van toepassing i.v.m. rolstoelen / kleine kinderen; 
o De mindervalide toiletten naast de lift, nabij groepsruimten, nabij recreatie deel en op de 1e 

verdieping lijken niet te voldoen aan de Zoetermeerse norm, d.w.z. aan de voorkeur van de 
TR om de deuren uit te voeren als schuifdeur zoals in het gemeentehuis op de begane 
grond; 
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o Het aanbrengen van een vuilnisbak dient ook zodanig te gebeuren dat een rolstoeler daar 
geen last van heeft, bij voorkeur dus een bak aan de muur; 

o De deuren van de kleedruimtes voor mindervaliden ziet de TR ook liever als schuifdeuren 
uitgevoerd; 

 
Het is onduidelijk hoe je naar niveau 12500 + , instap hoogste glijbaan, komt. Tekening peil 8200 + 
ontbreekt.  Er is een verandering van traprichtingen. 
 
Verwijsborden: de TR wordt graag op voorhand betrokken bij de verwijsborden etc. buiten en 
binnen het gebouw. 
 
Hulphonden: Hulphonden zijn er in vele functies, bijvoorbeeld helpen met aan- en uitkleden, 
waarschuwen bij epileptische aanvallen etc., m.a.w. hun aanwezigheid in het zwembad is voor 
veel situaties noodzakelijk. En bovendien strijdig met het VN-verdrag om hen niet toe laten. 
Actie 74 Als in het zwembad hulphonden niet welkom zijn, hoe zit dat dan bij andere 
gemeentelijke (sport) accommodaties vraagt Isabella zich af? Patricia zet deze vraag uit bij het 
gemeentelijke vastgoedbedrijf. 
 
Calamiteiten: Hoe wordt hulp geboden aan mensen met beperkingen bij calamiteiten – vluchten- / 
vluchtplan.  
 
Verder stelt Theo een aantal specifieke vragen over het zwembad welke gezien het stadium van 
het ontwerp nog niet allen aan de orde zijn maar wel goed deze op het netvlies te houden: 

o Is het zwembad goed en veilig bereiken vanuit de dichtstbijzijnde OV-locatie? 

o Is de ingang goed en veilig te bereiken voor blinden en slechtzienden? en hoe vindt je de 

balie? 

o Is de begeleiderskaart B te gebruiken en is de ontsluiting (toegangspoortjes) door blinden en 

slechtzienden te gebruiken? 

o Zijn de kluisjes en andere automaten toegankelijk voor blinden/slechtzienden?  

o Is voor blinden/slechtzienden duidelijk hoe diep het zwembad op diverse plekken  

o is? 

o Kan een blinde/slechtziende zelfstandig de douche en de trap van het zwembad  

o vinden? Is de doucheknop goed zichtbaar? 

o Staan er in de looproutes geen obstakels en is er in de looproutes voldoende rekening  

o gehouden met contrast? 

o Kan een blinde/slechtziende veilig zwemmen zonder dat er overal mensen in het water  

o springen? Kan er een baan worden afgezet zodat er baantjes kunnen worden gezwommen? 

o Is er een speciaal uur voor alleen blinden en slechtzienden (met eventuele begeleiders) 

mogelijk? 

o Als er een hangtrap in het water hangt (contrast) zijn de treden dan voldoende breed en is 

de trap lang genoeg om geleidelijk in het water te komen? 

o Zijn de trappen gemarkeerd en de leuningen aangebracht volgens de richtlijnen van  

de Oogvereniging? 

o Hangt de klok op een plaats waar slechtzienden er goed op kunnen kijken (ooghoogte)? en  

o Kunnen ze zien waar handdoeken liggen (contrast)?. 

o Is de website van het zwembad toegankelijk?  

o Is informatie in het gebouw door slechtzienden te lezen: grote strakke letters in contrast op 

ooghoogte en niet op bewegende delen. 
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Actie 74 Als in het zwembad hulphonden niet welkom zijn, hoe zit dat dan bij andere 
gemeentelijke (sport) accommodaties vraagt Isabella zich af? Patricia zet deze vraag uit bij het 
gemeentelijke vastgoedbedrijf. 
 
Er wordt afgesproken om het VO van het zwembad voor de volgende fysieke vergadering te 
agenderen en dan te bespreken met de projectmanager de heer Moor. 
 
8. Wat verder ter tafel komt 

Schalk geeft aan graag op de agenda van de volgende vergadering de nieuwe secretaris te 
hebben staan. En ook vraagt hij zich hoe we verder gaan met de bijeenkomst met de minister van 
gehandicaptenzaken. Verder stemt de TR in met het versturen van een ongevraagd advies over de 
vissteigers en betrokkenheid bij ontwikkeling van de Driemanspolder. 


