
Concept-agenda Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 
Aanvang: 14 juni 2021, 13.00 – 16.00. 
Locatie: De Kapelaan. Nicolaasplein 2, Zoetermeer 
 

Welkom   

1. Vaststellen agenda  

2. Vaststellen verslag 10 mei (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.  
 

Bespreking 

3.  Mededelingen 
- Verplaatsing bezoek Terra Nova (bijlage 3.1) 
- Voorstel bezoek Margreet Roemeling september vergadering 
- De exploitatie van openbare toiletten aan het Westwaarts is 

overgenomen door een nieuwe exploitant, de toiletten krijgen per 1 
juni weer hun reguliere openingstijden.  

- Herinnering: inschrijven werksessie woonzorgvisie voor 14 juni. Zie 
mail 28/05  

 

 
Ter info 
Ter info 
Ter info 
 
 
Ter info 
 

4. Ingekomen post (10 mei – 14 juni) 
- Stadspeiling maatschappelijke ondersteuning (bijlage 4.1) 

 

 
Bespreking 
 

5. Actielijst vorige vergadering 
- Verzoek Woningbouwchecklist. De TR wordt gevraagd naar hun 

beschikbaarheid tijdens het zomerreces i.v.m. een brainstorm ten 
behoeve van de Woningbouwchecklist.  

- Bezoek Silverdome, het bezoek wordt verplaatst naar oktober. De 
Silverdome is momenteel een priklocatie waardoor de gebruikelijke 
looproutes niet kunnen worden geschouwd.  

 
Bespreking 
 
 
Ter info 

6. Vernieuwing Publieke Website (13.30 – 13.45) 
Vivianne Helderman (projectmanager Stedelijke Kenniseconomie) komt ter 
vergadering een toelichting geven over waar het projectteam voor de 
vernieuwing van de publieke website momenteel mee bezig is. Het 
projectteam betrekt graag toegankelijkheid (in de breedste zin van het 
woord) bij de ontwikkeling van de website en vraagt de TR om hier aan 
mee te denken. (bijlage 6.1) 
  

Bespreking 

7. Brainstorm activiteit voor hulphondendag (augustus) 
De TR wordt gevraagd ideeën aan te dragen voor activiteiten ter promotie 
van de hulphondendag.   
  

Bespreking 

Korte pauze voor de gebarentolk 

8. Keyprojecten  
Namens de TR is binnen de gemeente het verzoek uitgezet om op basis 
van de onderwerpen Winkelcentra, Wonen, Openbaar vervoer of Culturele 
voorziening een aantal keyprojecten, begeleid met een korte toelichting, 
aan te dragen. De stukken worden voor 11 juni verwacht. 
 
 

Bespreking 



9.  Deelscooters 
De TR wordt gevraagd of de signalering van de ongelukkig geparkeerde 
deelscooters voldoende aanleiding geeft tot een advies. 
 

Bespreking 

10. Gymworld 
Ter vergadering wordt de mogelijkheid geboden om de ontvangen reacties 
m.b.t. de schouw en het kunstwerk van Gymworld te bespreken.  

- Terugkoppeling Schouw (bijlage 10.1; 10.2)  
o ITS sticker plakmoment 

- Memo voor de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (bijlage 10.3) 
 

Bespreking 

Korte pauze voor de gebarentolk 

11. Evaluatie eerste zittingsperiode TR (15.00 – 16.00) 
Wethouder Ingeborg ter Laak komt ter vergadering om samen met de TR 
terug te blikken op de afgelopen 4 jaar. Tijdens het overleg wordt de 
gelegenheid geboden om alvast vooruit te kijken. Het overleg wordt 
afgesloten met het aansnijden van de taart voor het 5 jarig jubileum van 
het door Nederland geratificeerde VN-verdrag Handicap.  
 
Inhoud overleg 
 

- Terugblik voorgaande periode (bijlage 11.1) 
o Hoe hebben de TR en het college de samenwerking van de 

afgelopen 4 jaar ervaren?   
o Welke stappen hebben we gezet waardoor de 

toegankelijkheid van Zoetermeer is verbeterd? 
- Punten om mee te nemen naar komende periode: 

o Wat zijn de verwachtingen rondom de samenwerking vanuit 
de TR? 

o Wat zijn de verwachtingen rondom de samenwerking vanuit 
het college? 

o Hoe gaan we de samenwerking bevorderen? 
o Welke realistische doelen kunnen er op basis van deze 

samenwerking worden gesteld? (zoals het vormen van een 
toegankelijkheidskader)  

 

Bespreking 

12. Stukken ter kennisname 
- Vooraankondiging VN Verdrag 2021 (bijlage 12.1) 

 
Ter info 

13. Rondvraag 
 

 

14. Sluiting  
 

 

  
 
 
 
 


