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1. Welkom en vaststellen agenda
Hans opent de vergadering. Schalk geeft aan vandaag ook te willen bespreken het
declareren van kosten en de afspraak die nog zou komen voor een schouw aan de
Leopoldhove. Deze onderwerpen worden bij de rondvraag toegevoegd aan de agenda.
Ook geeft Hans aan vandaag aan het eind van de vergadering ook nog wat wil delen over
de hekjes aan de Hoekerkade, de ontwikkelingen bij het Kwadrant en de nieuwe
secretaris.
2. Vaststellen verslag 22 juni en 6 juli jl.
Het verslag van 6 juli is nog niet gereed, deze wordt later per mail rondgestuurd. Het
verslag van 22 juni wordt doorgelopen, hier zijn geen opmerkingen op en wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Voor wat betreft de Entree bekijkt Hans of hij een reactie heeft gehad op de ingediende
zienswijze van de TR op het startdocument, deze is namelijk inmiddels openbaar. Actie
83: Patricia stuurt i.i.g. deze collegereactie rond aan de TR. Het rapport van het
woonbehoefte onderzoek waar telkens over wordt gesproken zou inmiddels ook openbaar
zijn. Actie 84: Patricia gaat achter dit rapport aan.
Schalk wijst in dit kader ook op de anterieure overeenkomsten die binnen afzienbare tijd
getekend zullen gaan worden met de grondeigenaren/ ontwikkelaars van het gebied. Het
is noodzakelijk om hierin juist mee te nemen dat er rekening gehouden moet worden met
het inpandig stallen en opladen van scootmobielen.
Actie 85: Hans, Koos en Theo maken een tekst hierover als reminder aan de
stedenbouwkundige, Patricia stuurt deze vervolgens door.
3. Inkomende post

- Zoetermeer actief heeft de TR een mailtje gestuurd over een parkeerprobleem van een inwoner
waarover zij ook een artikel hebben geschreven. De TR besluit niet verder op dit berichtje in te gaan,
het gaat om een individuele casus waarvan het college al op de hoogte is.
- De projectmanager betrokken bij de verbouwing van het horecaplein in de Dorpsstraat heeft in een
mail aan de TR aangegeven hoe is omgegaan met de adviezen. Helaas lijkt het er op dat niet alle
adviezen zijn uitgevoerd (toch te steil en onvoldoende contrastwerking) waarvan het wel technisch
mogelijk lijkt te zijn. Er is op 20 juli een schouw gedaan door de TR en de afdeling stadsbeheer
waarbij het hele gebied is bekeken. Er volgt ambtelijk een reactie over wat de
(aanpassings)mogelijkheden zijn.
- Hans heeft een mail doorgestuurd aan de TR waarin gevraagd wordt wie er ambassadeur wil zijn
van de landelijke coalitie voor inclusie. Actie 86:Er is vanuit de TR interesse voor maar onduidelijk is
hoeveel het kost en wat er precies wordt verwacht. Hans doet hierover navraag bij de coalitie.
- Het college heeft gereageerd op het ongevraagde advies over de Leopoldhove. Hans is verbaasd
dat alle reacties per post vanuit het college naar zijn huisadres zijn gestuurd. Hiervoor kan het
postadres van de gemeente gebruikt worden en dan t.n.v. de secretaris. Het college stelt in haar
reactie voor om (periodiek) gezamenlijk alle omgevingen van zorglocaties te schouwen. De TR vind
het een goed plan dit te doen maar is van mening dat zij niet bij alle schouwen aanwezig hoeft te
zijn. De aandachtspunten van een aantal schouwen kunnen gebruikt worden door de gemeente om
de overige schouwen uit te voeren.
Actie 87: Patricia neemt contact op met de afdeling Stadsbeheer om de 1 e schouw aan de
Leopoldhove te plannen. Het is een goed idee om dit voorafgaand aan een TR- vergadering te doen.
- Het college heeft een reactie gestuurd op het schouwrapport van de TR over het station. De TR is
verheugd te lezen dat sommigen zaken meteen en goed zijn opgepakt zoals de opvulling tussen de
tegels. Andere zaken lijken lang te duren, mogelijk speelt hier ook mee dat het om zaken kan gaan
waar de gemeente zelf niet aan zet is maar het aan de vervoerder/ spoorwegbeheerder is. Actie 88:
Afgesproken wordt om voorafgaand aan de volgende vergadering een kijkje ter plaatse te nemen en
om te vragen betrokken te worden bij de nadere uitwerking van de wind- en geluidswerende
maatregelen.
- Het college heeft gereageerd op het advies over de Corona-maatregelen. TR vind het nog steeds
jammer dat zij niet meteen zijn betrokken maar nu ligt er iig ook een motie. Het is goed dat er
binnenkort een gesprek plaats vindt met de wethouder. Actie 89: Patricia probeert via het
bestuurssecretariaat een overleg te laten inplannen.
- Hans vertelt over de mailwisseling die heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemer van het
voedselbuurtbos. Actie 90: Hans heeft in augustus weer contact met hen. Er wordt opgemerkt dat er
nog steeds geen reactie is op het ongevraagde advies over de (vissteigers in) Driemanspolder.
Actie 91: Patricia stuurt hierover een reminder aan de opgavemanager Toegankelijkheid.
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4. Aanvullingen Zoetermeers model Miva-toilet + inrichtingseisen was- en kleedruimte
zwembad
Hans vertelt dat hij contact heeft gezocht met een zwembad in Rotterdam. Helaas weinig
aanvullingen voor wat betreft het verblijf voor de hulphonden. Wat hij wel heeft ontvangen zet
hij op de mail zodat Patricia dit kan delen met de projectmanager van het zwembad.
Actie 92 : Schalk zet op papier wat er vanuit de TR is aan te vullen op de huidige
Zoetermeerse standaard van het Miva-toilet en deelt dit voor aanvullingen. Dit zodat deze nog
voor 1 augustus bij de projectmanager kan zijn.
5. Jaarverslag 2020
Hans vertelt dat hij het idee heeft om als afsluiting van de huidige TR bezetting in het voorjaar
van 2021 een grotere bijeenkomst (binnen de Corona-maatregelen) te organiseren. Waarin
wordt teruggeblikt en vooruit wordt gekeken. Het zou mooi zijn als daarbij Rick Brink kan
aanhaken. Hans zoekt nog via een andere weg contact met hem want via de KRO lijkt het niet
meer te lukken. De TR vindt dit een goed plan, goed om dit tijdig te gaan plannen want dit
vraagt wel de nodige voorbereidingstijd.
Er zijn geen aanvullingen op het jaarverslag, deze wordt zodra gereed gedeeld met college en
raad- zoals het in de regeling van de TR is omschreven. Verder merkt Hans op dat het een
wens is om het jaarverslag in het vervolg door de secretaris te laten opstellen.
6. Rondvraag en sluiting
Patricia vertelt naar aanleiding van de opmerking van Schalk dat er voor de TR nog geen
toegang is tot het declaratiesysteem. Dit wordt als het goed is binnen afzienbare tijd
geregeld, daarover zal ieder TR lid een aparte mail ontvangen. Mochten er in de tussentijd
dringende zaken zijn die gedeclareerd moeten worden denk aan reiskosten. Laat dit dan
even aan Patricia weten, dan zoekt zij naar een oplossing. Goed om iig de bonnetjes/
vervoersbewijzen te bewaren.
Verder heeft Patricia een brief ontvangen over de ontwikkelingen in Palenstein zij stuurt
deze door naar de TR.
Naar aanleiding van het bezoek aan de Hoekerkader volgt er een discussie over de
verscheidenheid aan hekjes in de stad is en dat deze niet altijd even goed toegankelijk zijn
als je mindervalide bent. Er zou toch een bepaalde norm gehanteerd moeten kunnen
worden waardoor ook groter scootmobielen en driewielfietsen kunnen. Actie 93: Patricia
nodigt de afdeling stadsbeheer uit om hierover van gedachten te wisselen.
Hans vertelt dat er op 27 augustus van 13:00- 17:00 uur de sollicitatiegesprekken gepland
staan met de kandidaten voor de functie van secretaris van de TR. Afgesproken wordt dat
bij dit gesprek naast Kees Ritsema (manager sociaal domein) en Maaike Kohlen
(opgavemanager toegankelijkheid) vanuit de gemeente, er twee leden van de TR bij
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kunnen zijn. Afgesproken wordt dat dit Hans en Erica zijn. Mocht Hans toch niet kunnen
dan schuift Koos namens de TR aan bij de gesprekken.
Actie 94: De TR zou graag betrokken worden bij de uitwerking van de omgevingsvisie.
Patricia legt contact met de lokale projectleider om te bekijken wat de mogelijkheden
zijn. Het zou überhaupt goed zijn om als TR een training te volgen over de
omgevingsvisie, Wat houdt deze precies in en hoe toegankelijkheid hierin is geborgd en
welke rol de TR kan spelen. Actie 95: Patricia gaat op zoek naar een passende training
waarbij het idee is dat de VAC ook kan aanhaken.
Hans wenst iedereen een fijne zomer en sluit de vergadering rond 16:00 uur.
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