
Agenda 
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 

16 november 2020, 13.00 – 16.00 
De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer 

 

Welkom  
  

1. Vaststellen agenda  

2. Vaststellen verslag 19 oktober (bijlage 2) Bespreking 

3.  Mededelingen 
- Heeft er sinds de vorige vergadering nog iemand 

toegankelijkheid gerelateerde activiteiten bijgewoond? Zo 
ja, was de bijeenkomst noemenswaardig voor het 
jaarverslag? 

- Reservering afspraak wethouder ter Laak 23/11 
- Klankbordgroep Toegankelijkheid nieuwe gemeentelijke 

website 
- Schouw visplekken, niet georganiseerd i.v.m. maximum 

groepsgrootte van 2 personen in buitenruimte. 

 
 
 
 
 
Ter info 
 
Ter bespreking 
 

4. Post afgelopen periode (19 oktober – 16 november) 
- Reactie geleidelijnen naar watertappunt (bijlage 4.1) 
- Maaike gaat na of de aanvullingen MIVA-toilet zijn verwerkt. 

(bijlage 4.2) 
- Meldpunt struikelboulevard 
- Informatiebrieven Bunnik Groep fase 4 en Brusselstraat 

(bijlage 4.3) 
- Aanvullende informatie tijdsduurbeperking 

invalideparkeerplaatsen (bijlage 4.4) 
- Klachten betrokkenheid TR bij zaken (bijlage 4.5) 

 
Ter info 
Ter info 
 
Ter bespreking 
Ter info 
 
Ter info 
 
Ter bespreking 

5. Actielijst vorige vergadering 
- Over het informeel weigeren van hulphonden stuurt Hans 

namens de TR een brief naar de winkeliersvereniging van 
het Stadshart.  

- Update Silverdome 

 
Is verstuurd 
 
 
Staat uit 

6. Agenda Open Stad  
- Bijlage 6: Raadsvoorstel Open stad  

Bespreking 
 
 

7. Keyprojecten 
- We nemen kennis van de projectenlijst (bijlage 7.1; 7.2 en 

7.3). 
- Wat doen we met projecten die tussendoor ontstaan?  

Bespreken 

8. Reactie-aanvulling van TR op criteria Huisvestingsverordening  
(bijlage 8)  

- Paul hoort graag wat de TR van de criteria vindt, hij is niet 
op zoek naar concrete toevoegingen maar als de TR vindt 
dat dit wel echt nodig is dan hoort hij het graag. 

Bespreking 

9. Overleg Woningbouwchecklist Bespreking 



- Na het bezoek van Paul aan onze vergadering heeft er een 
overleg plaatsgevonden waarin Schalk een eerste opzet 
voor een Woningbouwchecklist heeft voorgelegd. 

- Eerste opzet checklist (bijlage 9.1) 
- Conceptverslag (bijlage 9.2) 
- Paul is op zoek naar een verhaal van de TR waarin de 

minimale eisen voor een levensloop geschikte woning naar 
voren komen. Een document wat makkelijk mee te nemen 
is naar een corporatie of ontwikkelaar. 

- Zien wij hier mogelijkheden voor een (of meerdere) 
advies/checklist? 

10. Evaluatie training/gesprek Petra  
- Definitieve versie verslag (bijlage 10) 

 

Bespreking 
 
 

11. Discussie  
1. Case parkeren bij ziekenhuis Zoetermeer. Wat doen wij met 

een dergelijke klacht aan de gemeente? 
- Klacht en reactie als onderbouwing (bijlage 11.1 & 11.2) 
2. Aanvullingen website en overige communicatie 

Bespreking 

12. Vergadervoorstel December 
- Er staan twee data gereserveerd,  

 

13. Rondvraag 
 

 

14. Sluiting 
 

 

 
 
 
 


