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1. Welkom en informeel rondje
Hans heet iedereen van harte welkom, fijn dat we compleet zijn en in de raadszaal kunnen
vergaderen. Er wordt i.v.m. vakantie van Schalk besloten de vergadering op 15 juni te verplaatsen
naar 22 juni.
Actie 76: Het idee is om professor Boelhouwer een keer uit te nodigen in de vergadering van de
TR. Onlangs is er weer een interessant artikel van hem in de Volkskrant verschenen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, afgesproken wordt om bij de rondvraag de Corona- maatregelen en
de opvolging van het advies van de TR hierop te bespreken.

3. Vaststellen verslag 20 april jl.
Er zijn enkele opmerkingen op het verslag:
- Het moet de heer Bontenbal i.p.v. de heer Schalk zijn;
- Enkele typfouten op bladzijde 4.
Na het verwerken van deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
Verder vertelt Theo dat begeleiderskaart B staat voor Blind, dat betekent dat een begeleider gratis
mee naar binnen mag.
Actie 77: Hans en Schalk gaan een aanvullend officieel advies opstellen over (het Miva- toilet uit)
de Zoetermeerse standaard voor Toegankelijkheid: werken met contrasterende kleuren, het
gebruik van schuifdeuren en de positionering van de wasbak en het chiffon.
De onduidelijkheid over het ontwerp van de Vlamingstaat is opgelost, de maten kloppen. Het
project kan van onze projectenlijst af.

4. In - en uitgaande post
Er is een bericht op het algemene adres van de Toegankelijkheidsraad binnen gekomen van een
inwoner over te krappe hekjes bij de Hoekerkade. Erica herkent dat dit erg krap is om te passeren.

Actie 78: Hans en Schalk gaan ter plaatste kijken en schrijven een apart advies hierover.
Verder wordt kennis genomen van de beantwoording aan de Zorgvragersraad over hun brief aan
de gemeente over het zwembad. Verder heeft Hans een conceptadvies opgesteld over het
uitblijven van een formele reactie over het station, kwalijk dat er nog steeds geen reactie van het
college is gekomen. En er is een zienswijze namens de TR ingediend over het Entreegebied.

5. Voorlopig ontwerp Zwembad
Benno Moor (projectmanager Gemeente Zoetermeer) geeft een toelichting op het voorlopig
ontwerp (VO) voor het nieuwe zwembad en hoe er is omgegaan met de adviezen van de TR
(advies januari 2020 + bespreking april jl.).
De heer Moor vertelt het volgende over het VO:
- De EHBO-ruimte wordt multifunctioneel ingericht, hier komen ook voorzieningen voor
gehandicapten om zich om te kleden;
- Het idee is om voor de lockers te gaan werken met een systeem met sleuteltjes, niet met
displays en codes;
- De tillift is ingetekend, deze zal niet aan het plafond worden bevestigd, maar middels een
hijskraan achtige constructie;
- Een bad stretcher, een speciale rolstoel en de trillift worden meegenomen bij de inrichting;
- Het zwembad is gesplitst in 2 delen met aan 1 kant is een verstelbare vloer;
- Door het splitsen van de baden is doelgroep zwemmen mogelijk;
- De capaciteit van dit zwembad is groter dan de Driesprong;
- De zwemcapaciteit in Zoetermeer is voor het aantal inwoners voldoende;
- De zwemverenigingen voorzien in drijfmaterialen;
De TR adviseert:
- Assistentiehonden zijn essentieel om toe te laten, deze helpen bijvoorbeeld bij het
waarschuwen voor een epileptische aanval en bij het aan- en uitkleden.
De heer Moor geeft aan deze behoefte te snappen, hij dacht aanvankelijk dat het om honden in het
water ging, hij gaat dit uitzoeken en komt hierop terug bij de TR.
- 2 Miva parkeerplekken lijkt weinig.
De heer Moor heeft aan dat hier de parkeernorm is toegepast maar neemt de vraag mee terug en
komt hier bij het definitief ontwerp (DO) bij de TR op terug.
- Gebruik te maken van contrasten bij hoogteverschillen.
De heer Moor komt hierop terug bij het DO.
- Goede verlichting is van groot belang voor slechtzienden, er zijn veel verschilleden typen
ledverlichting. Zo veel mogelijk indirect licht, zo weinig mogelijk verstrooiing is het beste.
Voor specifiek advies over verlichting en slechtzienden is ook Visio als adviseur in te
schakelen;
De heer Moor geeft aan dat er bij de inrichting zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van
indirect licht.
- Om vanaf de stophalte van het ov geleidelijnen aan te leggen. Verder in het zwembad en
op de ligweide zelf is het goed om na te denken hoe een blinden/ slechtzienden zich
verplaatsen en hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke gidslijnen.
- De hoogste glijbaan heeft alleen een trap om boven te komen, wat te doen in geval van
nood?
De heer Moor geeft aan dat er gedacht wordt aan een noodtrappenhuis en komt hierop terug
bij het DO.
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Om bij calamiteiten iedereen te kunnen waarschuwen zou er gewerkt kunnen worden met
een combinatie van licht- en geluidssignalen, ook de nooduitgang moet voor iedereen
vindbaar zijn- wellicht een idee om hiervoor advies aan Visio te vragen;
De heer Moor geeft aan dat er waarschijnlijk een protocol komt waarbij iemand die niet (goed) kan
zien gewezen wordt op de nooduitgang.
- Er kan ook een rondleiding bij binnenkomst gemaakt worden met de visueel beperkte waar
wordt uitgelegd waar bijvoorbeeld de nooduitgang is. Bij Theo geboert dit vaak in hotels en
dat ervaart hij als zeer prettig. Ook kan gedacht worden aan een voelbare plattegrond bij de
entree met daarop de nooduitgang;
- Aandacht te hebben voor hoe slechtzienden zien hoe diep het bad is- denk aan een goed
contrasten en een groot lettertype, dit geldt bijvoorbeeld ook voor de klok;
De heer Moor zegt toe bij de TR terug te komen met het DO waarop hij kan aangeven op welke
manier is omgegaan met de adviezen van de TR. Het DO komt voor het zomerreces terug bij de
TR.
6. Bespreking Agenda Open Stad
Maaike Kohlen sluit aan in de vergadering. Afgelopen vrijdag heeft iedereen de reactie van haar
ontvangen op de opmerkingen van de TR op de Agenda Open Stad. Maaike loopt deze
opmerkingen in de vergadering langs. Verder worden de volgende afspraken/ opmerkingen
gemaakt:
- Actie 79: Afgesproken wordt dat Maaike Kohlen nog een check doet op het standplaatsen
beleid van de gemeente En hoe het staat met scan die door een marktpartij wordt
uitgevoerd naar het gemeentelijk vastgoed.
- Maaike geeft aan dat het stroomschema dat is opgesteld in principe voor intern gebruik is.
Maar dat als het stroomschema klaar is om te delen met externen deze natuurlijk ook naar
de VAC kan.
- Actie 80: Maaike Kohlen onderzoekt hoe de aanpassingen op het normenkader verwerkt
en officieel gemaakt kunnen worden.
- Schalk geeft aan dat de Dorpsstraat- is aangepast- maar dat er (nog) geen contrast is
aangebracht? Dit raakt de discussie over hoe er wordt omgegaan met de adviezen van de
TR en hoe de terugkoppeling plaatst vind. Afgesproken is om een apart overleg over de
werkwijze van de TR te organiseren.
- Maaike vertelt verder dat de bewustwordingsactiviteiten vanuit de gemeente i.v.m. Corona
nu even zijn uitgesteld. Als er nieuwe plannen zijn komt zij hierop terug bij de TR. Hans
geeft aan dat het ook voor de TR tijd kost hier aan bij te dragen, de naam van de TR eraan
verbinden wil de TR alleen als de TR ok echt is betrokken bij de opzet van de activiteit.
- Ten aanzien van begrijpelijke taal voor iedereen adviseert de TR om als gemeente
alternatieven (denk aan whats app) op te nemen voor communicatie met dove inwoners en
dit ook actief uit te dragen.
- TR wil graag betrokken worden bij gesprekken met corporaties. Actie 81: Maaike zoekt uit
wat er nu ligt aan afspraken en hoe de TR hierbij betrokken kan worden.

7. Rondvraag en sluiting
Afgesproken wordt nog 1 week te wachten als er dan geen reactie is op he advies van de TR over
de Coronamaatregelen dan gaat de TR een officieel advies sturen. Verder wordt afgesproken een
extra vergadering in de zomer te plannen en wel op 20 juli. Hans sluit de vergadering om 16:00
uur.
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