
 

 
 
 

Verslag  

Onderwerp:  Overleg Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  

en tijd: 
20 januari 2020, 14.00- 16:00 uur 

Vergaderplaats:  Stadhuis, Vergaderzaal 12 

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

Afwezig: Theo Baijer (afgemeld) 

Gasten: 
Mevrouw Au en de Jong (stedelijke ontwikkeling/ gemeente 
Zoetermeer) 

  

  

 
1. Vaststellen agenda + rond gaan presentielijst 
De agenda wordt vastgesteld en de presentielijst gaat rond voor ondertekening. Theo 
heeft zich afgemeld voor de vergadering. 
 
2. Vaststellen conceptverslag vergadering 16 december 2019  

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Erica vertelt dat de 
communicatiemedewerker van Voorall nog geen contact heeft gezocht met Erica. 
Patricia meldt dat het helaas niet mogelijk is om vanuit de TR een gesprek te hebben met 
een jurist van de gemeente over de vacatievergoeding- uitbreiding aantal leden. De jurist 
adviseert aan Maaike, zij is de gesprekspartner in deze. Er volgt een discussie over het 
onderwerp. Geconcludeerd wordt dat de Toegankelijkheidsraad gaat inzetten op het 
verkrijgen van extra mankracht en hen dan een vrijwilligersvergoeding te geven vanuit het 
eigen werkbudget.   
 
3. Inkomende  post &  (concept) beantwoording 

- Mailcontact minister van gehandicapten zaken Rick Brink 

Rick heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om naar Zoetermeer te komen. Bij na 
tegelijkertijd is er vanuit de gemeente Zoetermeer ook een verzoek naar hem gegaan om 
aan te sluiten bij een regionale Samen op pad bijeenkomst in juni. Voorgesteld wordt om 
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te bekijken in hoeverre we deze twee verzoeken in elkaar kunnen schuiven. Hierbij is de 
locatie (in Zoetermeer), het doel en de benodigde voorbereidingstijd van belang voor de 
TR. Op 3 februari om 15:00 uur is er een overleg gepland met Lilian Hartenveld 
(Stadsbeheer/ Gemeente Zoetermeer) om te bekijken of e.e.a. te verenigen is, vanuit de 
TR sluit i.i.g. Hans aan. 
 

- Brief van de heer M. over ervaringstour  
Inwoner de heer M. heeft een brief aan de TR gestuurd over het artikel in het Streekblad 
over o.a. de ervaringstour. De TR beantwoord deze brief met als insteek dat de opzet van 
de tour anders was en dat deze niet door de TR is georganiseerd maar dat de TR herkent 
waar hij tegen aanloopt. Dit gaat om een landelijk probleem bij bepaalde winkelketens. De 
TR zal zich inzetten om dit lokaal aan te kaarten.  
Actie 56: Hans en Patricia stellen een antwoord aan de heer M op. 
 

- Mail van mevrouw van der B. over betrokkenheid TR en toegankelijkheid van de  
gemeentelijke website 

Patricia vertelt dat ze naar aanleiding van deze mail contact heeft gehad met de 
gemeentelijke afdeling die zich bezig houdt met het toegankelijk maken van de 
gemeentelijke website. In de vergadering van de TR in maart komen zij de stand van 
zaken delen en input ophalen bij de TR. 
 

- Nieuwsbrief Kennercadeau Raymond Timmermans 
Raymond heeft een laatste nieuwsbrief geschreven. Het is goed dat er vanuit de TR 
contact blijft met Raymond / de MS-vereniging en we waar mogelijk samen optrekken.  
 

- Mevrouw R- scootmobiel stalling- vervolg 
Schalk vertelt een verhaal over een casus die hij heeft gehoord via de VAC. Het gaat erom 
dat een VVE het stallen en opladen van een scootmobiel verbiedt op de gang en in de 
parkeergarage ondanks dat er voldoende plek voor is. De argumenten om dit te doen 
ontbreken. De VAC gaat bij het beoordelen van woningbouwplannen scherper letten op de 
mogelijkheid tot het stallen en opladen van scootmobielen dichtbij de woning.   
 
Actie 57: Hans stuurt uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens door aan 
Schalk die hierbij mogelijk kan helpen. Ook geeft Schalk aan dat er op 4 februari een 
bijeenkomst met De Goede Woning is met allerlei organisaties- ook daar kan dit punt 
eventueel worden ingebracht. 
 
4. Aanbesteding hulpmiddelen 

De gemeente gaat een nieuwe aanbestedingsprocedure starten voor de hulpmiddelen. De 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaat  hierover adviseren. Erica gaat op persoonlijke 
titel  naar de samenspraakbijeenkomst op 28 januari van de gemeente. Ook is zij vorige 
week  naar een bijeenkomst van Zo! Zoetermeer geweest. Zo! heeft een rapport opgesteld 
en naar de wethouder gestuurd. 
Actie 58: Erica stuurt dit rapport door naar de TR. 
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5. Bespreken advisering TR 

Op 3 februari om 15:30 uur is er het halfjaarlijkse overleg van Wethouder ter Laak met de 
TR. Naast het evalueren van werken met keyprojecten en het verzoek tot het uitbreiden 
van het aantal leden uit eigen budget, geeft Hans aan daar ook de toekomstige 
ondersteuning te willen bespreken. Naar het overleg gaan i.i.g. Erica, Hans en Schalk. 
 
Als aandachtspunt geeft Hans aan dat de opvolging van adviezen beter kan en dat er nu 
veel gerappelleerd moet worden. Patricia vult aan dat zij merkt dat het geven van een 
terugkoppeling na een advies van de TR nog niet altijd in het systeem zit van de collega’s. 
Dit is geen onwil maar eerder onwetendheid over de procedure/ wens van de TR. Goed 
om in te zetten op het vergroten van het bewustzijn van de collega’s hierover. 
  
6. Advisering herinrichting Dorpsstraat en horecaplein  

Mevrouw Au (projectmanager) en mevrouw de Jong (stedenbouwkundige) beide van de 
gemeente Zoetermeer van de afdeling stedelijke ontwikkeling komen een toelichting geven 
op de herinrichting van de Dorpsstraat en het horecaplein hieraan grenzend.  
Mevrouw Au biedt namens de gemeente/ het programma Centrum excuses aan voor de 
zeer late beantwoording op het verzoek van de TR om betrokken te zijn bij de herinrichting 
van de Dorpsstraat.  
 
Mevrouw de Jong neemt de TR middels een presentatie mee in de plannen die er zijn voor 
de herinrichting van de Dorpsstraat. Zij vertelt dat dit met name gaat om het vervangen 
van het straatmeubilair en het groen door het plaatsen van leilindes die er vroeger ook 
stonden. Ook worden de afvalbakken vervangen. De Dorpsstraat krijgt groene 
afvalbakken, in de rest van de stad zijn deze grijs. De planning is om dit voorjaar de 
afvalbakken en de leilindes te plaatsen. Vooralsnog is het vervangen van de 
fietsenstallingen geen onderdeel van de herinrichtingsplannen. Hans kaart aan dat het 
stallen van fietsen ter hoogte van de Zoetelaar ook een probleem is. Mevrouw de Jong 
geeft aan dat er mogelijk later wel een eerste inventarisatie plaats vindt m.b.t. het stallen 
van fietsen. Het idee bestaat dat de fietsen mogelijk in de zijstraatjes gestald kunnen 
worden.  
 
De leilindes worden 3-5 meter uit elkaar geplaatst en staan met bamboe aan elkaar, er 
worden geen hulppalen gebruikt. Er wordt hierbij geen boomspiegel gebruikt. Op dit 
moment kan je al zien waar de lindes worden geplaatst, deze plekken zijn gemarkeerd met 
grote spijkers. 
 
Schalk vraagt naar de status van de twee panden, waar brand is geweest, naast de 
kapper, mevrouw de Jong kan dit intern navragen.  
 
Er wordt vanuit de gemeente ook gewerkt aan het uitstallingsbeleid, maar dat is niet snel 
geregeld, heeft te maken met de verschillende belangen en het handhaven hiervan. Het 
idee van de ondernemers was om reclameborden tussen de leilindes te plaatsen. 
 
Isabelle geeft aan dat zij als slechtziende de middengoot als geleidelijn gebruikt in de 
Dorpsstraat. Dit is echter wel gevaarlijk met de vele fietsers. Fietsen in de Dorpstraat is 
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gevaarlijk voor ouderen (met rollator) en blinde- en slechtziende wandelaars is een punt 
wat eerder ook al onder de aandacht is gebracht. 
 
Advies TR 

- Als verkeer door de Dorpstraat blijft toegestaan dan zou het een mogelijkheid zijn 

om bij in- en uitspringende panden te werken met stukjes geleidenlijnen als ook is 

voorgesteld in het Stadshart. Maar dan dient er wel een eenduidig uitstallingsbeleid 

te zijn en handhaving 

- Maak het straatmeubilair voor wat betreft kleur contrasterend met de ondergrond; 

 
Mevrouw de Jong neemt de opmerkingen mee en bekijkt wat de mogelijkheden zijn om 
het mee te nemen in het ontwerp. 
 
Mevrouw Au vertelt dat er vorig jaar budget verstrekt is om het horecaplein op te knappen, 
het is een rommelig plein en het is te klein voor evenementen. Mevrouw Au verteld dat in 
het ontwerp het milieu-eiland en de fietsnietjes weg gaan. Ook wordt de informatiepaal 
opgeslagen en de bestrating herlegd. Er komen natuurstenen, de terrassen worden groter 
en er komt een pad tussen de terrassen met een zichtlijn naar de ingang van de oude 
school.  
De TR adviseert: 

- Om te gaan werken met een hellingbaan, het hoogteverschil van 15 cm is te hoog 

voor een rolstoel/ rollator.  

- Verder wordt geadviseerd om bij hoogteverschillen die niet op te vangen zijn met 

een helligbaan te werken met contrasterende kleuren. 

De adviezen worden meegenomen en mevrouw Au komt hierop terug bij de TR. 
 
7. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag, Hans sluit de vergadering om 16:00 uur. 
 
 

 

 

 


