
Agenda 
Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 

21 september 2020 
De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer 

 

1. 13:00- 
13:15 
uur 

Welkom en voorstelrondje 
Vandaag schuift Wouter van Heugten (nieuwe secretaris) bij de 
vergadering aan. 

  

 

2. 13:15-  
13:45 
uur 

Post afgelopen periode (20 juli- 21 september) 
- Officiële reactie zienwijze Entree (bijlage A) 
- Verslag schouw Dorp (bijlage B) 
- Verzoek college reactie op evaluatie stallingsverbod (bijlage 

C) 
- Verzoek Langeland ziekenhuis (bijlage D) 
- Verzoek heer M. proefopstelling oversteek (bijlage E) 
- Vraag de heer H. over rolstoelramp (bijlage F) 
- Werkzaamheden upgrade Stadshart (bijlage G) 
- Informatie over het VN ambassadeurschap (bijlage H) 
- Uitnodiging Iederin wonen, leven en digitale 

toegankelijkheid 23/9 (bijlage I) 
- Attentie op Houd de lijn vrij- tegels (bijlage J) 

 

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

3. 13:45- 
14:00 
uur 

Update verkeersbesluiten inzake gehandicapten 
parkeerplaatsen (bijlage K) 
In december 2019 is er in de vergadering afgesproken dat de TR 
de komende periode alle verkeersbesluiten (gedeeld april 2020) 
krijgt toegezonden en dat de beleidsadviseur verkeer en de TR 
weer om tafel gaan. De heer van Veen is inmiddels met pensioen, 
daarom sluit vandaag mevrouw Konijn aan. 
 

Bespreking 
 
 

4. 14:00 
-14:30 
uur 

Update Station Bleizo (bijlage L + M + N ) 
René Weerheim projectmanager station Bleizo/ Lansingerland sluit 
aan om een toelichting te geven op de stand van zaken van de 
uitgevoerde adviezen. 

 

Bespreking 

5.  14:30- 
14:45 
uur  

Pauze   

6. 14:45- 
15:30 
uur 

Plan van aanpak verkiezingen 
Ellen Olthof  projectleider verkiezingen komt vertellen over de 
aanpak van de komend verkiezingen in maart 2021 i.r.t. 
toegankelijkheid en de extra Corona-maatregelen. 

 

Bespreking 

7. 15:30- 
15:40 
uur 

Jaarverslag 2019 (bijlage O) 
Gezamenlijk definitief vaststellen jaarverslag 2019. 

 
 

Bespreking 



8.  15:40-  
15:50  
uur 

Bespreken vervolgafspraken komende periode 
- Digitale bijeenkomst Iederin, wonen, leven en digitale 

toegankelijkheid op 23/9 vanaf 09:45 uur - zie  post 
- Schouw Leopoldhove met Lilian Hartenveld (Stadsbeheer) 

op 28/9 van 13:30- 15:00 uur of op 5/10 van 10:00- 11:30 
uur 

- Aanvankelijk gepland op 28/9 van 16:00- 17:00 uur gesprek 
met wethouder ter Laak. Voorstel deze te verplaatsen naar 
later in het jaar eerst gezamenlijke trainingssessie; 

- Training van de koepelorganisaties adviesraden sociaal 
domein gezamenlijk met wethouder Ter Laak over de taken, 
rollen en  verhouding TR- college op 16/10  van 09:00-
11:30 of op 29/10  van 14:30-17:00?  

- Samen met wethouder feestelijk pakken sticker IT-
certificaat Gymworld? 

- Volgende regulier TR-vergadering op 19 oktober van 13:00- 
16:00 uur; 

Bespreking 

9. 15:50- 
16:00 
uur 

Rondvraag & sluiting 
- Signaal Isabella weigering hulphond 
- Vervolg advisering over dienstverlening 

- Week van de Toegankelijkheid (focus digitale 
toegankelijkheid) 5-9 oktober 

Bespreking 

 


