Agenda
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
10 mei 2021, 13.00 – 16.00.
Locatie: via Microsoft Teams
Welkom
1.
Vaststellen agenda
2.
Vaststellen verslag 12 april (bijlage 2)
De TR wordt gevraagd tekstuele aanpassingen via de mail met de
secretaris te corresponderen. Prikkelende onderwerpen kunnen via
de mail of bij agendapunt 1 worden aangedragen.
3.

4.

Mededelingen
- Gymworld. De gemeente verwacht in de loop van maand
een terugkoppeling te kunnen geven aan de TR. De
Schouw van 19 oktober en het kunstwerk zullen onderdeel
van deze reactie zijn. (bijlage 3.1)
- In afwachting reactie Margreet Roemeling (bezoek juni)
Ingekomen post (12 april – 10 mei)
- Verzoek Toegankelijkheidsraad vernieuwing website
gemeentezoetermeer.nl (bijlage 4.1)
- Update werkzaamheden Stadshart Bunnik Groep (bijlage
4.2)
- Verzoek Website (bijlage 4.3)
- Antwoord Toegankelijkheid Stadshart (bijlage 4.4)
- Open Monumentendag (toelichting voorzitter)

Bespreking

Ter info

Ter info

Bespreking
Ter info
Bespreking
Bespreking

5.

Actielijst vorige vergadering

Ter info

6.

Presentatie Woonzorgvisie (13.30 – 14.15)
Ter vergadering wordt aan de hand van een powerpoint de eerste
aanzet tot een Woonzorgvisie besproken. De presentatie wordt
verzorgd door Anke Doomen en Nathalie Pattipeilohy.

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
7.
Update Entree (14.20 – 15.05)
Niek van der Velde zal de TR bijpraten over de vorderingen in het
Entree gebied. Onderdeel van de update zal het Structuurontwerp
Openbare Ruimte zijn.
- Structuurontwerp openbare Ruimte
8.

Fysiek bezoek
- Wandeltocht Dorpsstraat (bijlage 8.1)
Op 22 april zijn Hans en Wouter met de gebiedsbeheerder naar de
eerder geschouwde dorpsstraat wezen kijken. De foto’s van de
wandeltocht zijn in tabelvorm toegevoegd aan het eerdere
schouwdocument.
- Kennismaking Dailisha
- Bevindingen Leopoldhove (mondelinge toelichting)

Bespreking

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
9.
Besloten vergaderdeel

Bespreking

10.

Ter info

11.

Stukken ter kennisname
- Zonnetje, terras én voldoende ruimte voor voetgangers met
visuele beperking
- Toegankelijke steden (bijlage 10.1)
Rondvraag

12.

Sluiting

