
Agenda 
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 
22 februari 2021, 13.00 – 16.00. 
Locatie: via Microsoft Teams 
 

Welkom  
  

1. Vaststellen agenda  

2. Vaststellen verslag 11 januari (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 
- Bezoek Silverdome wordt verplaatst 
- Brief uitstallingsbeleid Stadshart (bijlage 3.1) 

 
Ter info 
 

4. Ingekomen post (11 januari – 22 februari) 
- Nieuwsbrief Ieder(in) 
- Nieuwsbrief Voorall nummer 1 2021 
- Tweede Nieuwsbrief Platform VG Haaglanden (februari 

2021) (bijlage 4.1) 
- Aanmelding VN-ambassadeurs (bijlage 4.2) 
- Aankondiging start fase 9 (bijlage 4.3) 
- Aankondiging start fase 10 (bijlage 4.4) 
- Verzoek presentaties projecten VGB (bijlage 4.5) 
- Toegankelijkheidsraad advies t.b.v. ontwikkeling Terra Nova 

(bijlage 4.6) 
- Reactie RandstadRail (bijlage 4.7) 

 
Ter info 
Ter info 
Ter info 
 
Ter info 
Ter info 
Ter info 
Bespreking 
Bespreking  
 
Bespreking 

5. Actielijst vorige vergadering  

6. Presentatie Participatie in de Omgevingswet (13.30 – 14.15) 
Maayke Rusken (Senior Communicatieadviseur) zal een 
presentatie geven over participatie i.r.t. de omgevingswet en het 
effect op adviesraden zoals de TR. (bijlage wordt mogelijk 
nagezonden) 

Bespreking 

7. Presentatie Entree (14.15 – 15.00) 
Niek van der Velde (Stedenbouwkundige) zal tijdens de 
vergadering een presentatie geven over de Entree. Tijdens de 
presentatie zal hij de huidige stand van zaken delen en ingaan op 
de alternatieve oversteekproef. (bijlage wordt mogelijk 
nagezonden) 

Bespreking 

8. Bezoek Bibliotheek gemeentehuis 
Naar aanleiding van de informatie die de TR heeft ontvangen heeft 
er een tekstuele terugkoppeling plaatsgevonden naar de 
projectleider Martin Witjens. Hans heeft op 16 februari een bezoek 
gebracht aan de bibliotheek en zal zijn bevindingen toelichten. 

Bespreking 
 
 

9. Bezoek/schouw visplekken en Balijbos  
Koos en Schalk zijn op beide locaties wezen kijken en lichten de 
TR in over hun bevindingen aan de hand van hun foto’s en het 
beoordelingsformulier. (bijlage 9.1 t/m 9.6) 
 

Bespreking 

https://mailchi.mp/iederin/nieuwsbrief-iederin-904951?e=ecbe2d0f35
https://www.voorall.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=226&key=4tvyT4vA&subid=1557-0uF1tUT15Ill5e&tmpl=component


10. Brief Schematische situatieschets werkwijze TR 
Naar aanleiding van het overleg met Wethouder Ter Laak heeft de 
TR een schematische situatieschets ontwikkeld. De brief en het 
model liggen ter bespreking voor tijdens de vergadering. (bijlage 
10.1, 10.2) 

Bespreking 

11. Rondvraag 
 

 

12. Besloten onderdeel vergadering  
 

Bespreking 

13. Sluiting  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


