Agenda
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
12 april 2021, 13.00 – 16.00.
Locatie: via Microsoft Teams
Welkom
1.
Vaststellen agenda
2.
Vaststellen verslag 8 maart (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.

5.

6.

Mededelingen
- De TR wordt gevraagd hoe zij in willen gaan op de
adviesvraag Langeland (bijlage 3.1)
- Wandeltocht Leopoldhove en Dorpsstraat
- Kennismaking Dailisha
- Tijdens de Mei vergadering krijgt de TR bezoek van de
schrijvers van de woonvisie. Verder is er in overleg met
Niek van der Velde de mogelijkheid voor een update over
de stand van zaken rond de Entree.

Bespreking

Ter info
Ter info
Ter info
Ter info

Ingekomen post (8 maart – 12 april)
- Beantwoording brief denkmodel (bijlage 4.1)
- Verzoek Bronvermelding digitale toegankelijkheid (bijlage
4.2)

Bespreking
Bespreking

Actielijst vorige vergadering
- Communicatieplan afspraak Cathinca
- Mogelijke tijdelijke vervanging vanuit de VAC

Ter info

Presentatie Terra Nova (13.30 – 14.15)
Aan de boerhavelaan wordt op dit moment een herbestemming
voorzien van een kantoorgebouw naar circa 420 woningen.
Onderdeel van het programma is een maatschappelijk gedeelte,
zoals 24/7 zorgwoningen en een HOED (huisartsen onder één
dak). Gezien de verschillen in maaiveld en voorziene functies is het
van noodzakelijk om de TR in het proces mee te nemen.
- Stukken worden mogelijk nagezonden.

Korte pauze voor de gebarentolk
7.
Schouw visplek Nieuwe Driemanspolder (14.20 – 15.00)
De TR krijgt bezoek van Wouter van Kleef (gebiedsregisseur
Nieuwe Driemanspolder). Het bezoek geeft de gelegenheid om de
schouw in het gebied toe te kunnen lichten en eventuele vragen te
kunnen stellen.
- Ongevraagd advies visvijver + Driemanspolder 110420
(bijlage 7.1)
- Schouw Nieuwe Polder 24 maart 2021 eindversie (bijlage
7.2)

Bespreking

Bespreking

8.

Vacatiegelden ASD/TR
- Elles geeft toelichting over het interne proces.
- Verzoek tot financiële toelichting boekjaar 2020

Korte pauze voor de gebarentolk
9.
Open Monumentendag
De TR wordt gevraagd of en hoe zij een samenwerking met het
historisch genootschap voor zich zien. Ter voorbereiding is het
mailcontact over het onderwerp in de bijlage samengevat (bijlage
9.1).
10.

Bespreking

Bespreking

Evaluatie verkiezingen
De TR blikt terug op de landelijke verkiezingen en wordt gevraagd
na te denken over het proces naar de gemeenteraadsverkiezingen.
- Voorall: Ervaringen bij het stemmen voor de Tweede kamer
verkiezing
- Verzameldocument besproken onderwerpen in aanloop
naar de landelijke verkiezingen (bijlage 10.1).
Bewustwordingsactiviteit hulphonden
De dag vd hulphond zal ergens in augustus plaatsvinden, ziet de
TR mogelijkheden om hier een activiteit rond te organiseren.
- Beantwoording Kamervragen hulphonden (bijlage 11.1)

Bespreking

12.

Stukken ter kennisname

Ter info

13.

Rondvraag

14.

Besloten onderdeel vergadering

15.

Sluiting

11.

Bespreking

