Onderwerp:

Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad

Vergaderdatum

7 december 2020

Vergadertijd:
Vergaderplaats:

13:00 - 16:00 uur
De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer

Aanwezig:

Theo Baijer, Erica Wouterloot, Schalk Bontenbal, Isabella Willems, Hans
Lindeboom en Wouter van Heugten (ambtelijke ondersteuning).

Afwezig:

Koos Graniewski en Aleidus Aalderink

Gasten:
Welkom
1.
Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.
Vaststellen verslag 16 november (bijlage 2)
Met de genoemde aanpassingen stelt Hans het verslag vast.

3.

Bij het bespreken van het verslag komt ter spraken dat er jaarlijks een regulier overleg met
Vidomes zou worden ingepland. Actie: De vergadering in Maar of April lijken hier geschikte
momenten voor.
Mededelingen
Koos is vandaag afwezig, hij is bij een vergadering van Palet Welzijn.
Aleidus ligt nog in het ziekenhuis, het gaat inmiddels wel wat beter met hem. Hans heeft
een kaart meegenomen om te tekenen.
Het verslag van de vergadering zal in tabelvorm worden weergegeven, dit komt de
leesbaarheid voor Isabella ten goede.
Hans heeft woensdag een telefonisch voorgesprek met de Wethouder
Heeft er sinds de vorige vergadering nog iemand toegankelijkheid gerelateerde activiteiten
bijgewoond?
-

-

-

Theo heeft overleg gehad met Bureau verkiezingen van de gemeente Den Haag met
mensen met een visuele beperking om na te denken over de gevolgen van de
Coronamaatregelen bij de verkiezingen en de dilemma's die de gemeente daarin
tegenkomt. Dit overleg vond plaats 3 nov. 2020 en werd via Teams en voor 2 mensen via
een luidspreker telefonisch georganiseerd.
Theo heeft 3 dec. contact opgenomen met de Ooglijn om zijn zorgen te uiten over de
onduidelijkheid m.b.t. begeleiding visueel beperkten bij verkiezingen. Men heeft dit
vervolgens aangekaart bij het ministerie.
Actie: Wouter gaat bij Ellen Olthof (projectleider verkiezingen gemeente Zoetermeer) na wat
de stand van zaken is omtrent de verkiezingen in Zoetermeer.
Erica is in september bij de toegankelijkheid bij stembureaus van de gemeente geweest met
Bureau PBT, zij zal hiervan nog de exacte datum doorgeven. Heeft plaatsgevonden op 24
september.
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IPad Isabella
-

Koos heeft Isabella haar IPad opgehaald, maar er is al even niks bekend over de status.

De TR wordt gevraagd een aantal data voor te stellen waarop zij langs zouden kunnen
gaan bij Silverdome.
-

De TR heeft een tijd terug een bijeenkomst gehad waar Silverdome in een presentatie werd
genoemd. Silverdome krijgt een nieuwe beheerder, bij deze overdracht heeft de gemeente
verzocht verbeteringen door te voeren ten aanzien van toegankelijkheid. In navolging van
dit verzoek zal de locatie binnenkort worden geschouwd. De TR combineert dit moment
graag met de februari vergadering.

Entree, men is bezig met nieuwe faciliteiten bij het station Zoetermeer. Hans stuurt namens
de TR een brief, de TR zou hier graag bij betrokken worden.
Vacatiegeld, vanaf het nieuwe jaar zal vacatiegeld per kwartaal worden bijgehouden en
uitgekeerd.
4.

Post afgelopen periode
Staat geagendeerd voor 14 december.

5.

Actielijst vorige vergadering
Staat geagendeerd voor 14 december.

6.

Gesprek Wethouder ter Laak
Het traject voorafgaand aan dit gesprek wekt het vermoeden dat de gemeente iets anders
verwacht van de TR dan dat er opgeleverd wordt. De TR hoopt op een uitkomst waarmee,
helder wordt waar het verschil van verwachting zit en hoe beiden met elkaar verder gaan.
Voor deze zoektocht werd de koepelorganisatie ingezet, maar die gesprekken verliepen
anders dan verwacht. De TR wil tot afspraken komen die gevolgd kunnen worden in de
communicatie van en naar de gemeente.
Hans heeft woensdag een vooroverleg met de Wethouder

7.

Keyprojecten
Zonder toelichting van de projecten is de lijst lastig te lezen, vooral de deelplannen maken
het document moeilijk leesbaar. Een aantal projecten is wel duidelijk, maar op basis van
deze lijst keuzes maken voor het komende jaar is moeilijk.
Het leveren van een lijst is niet de manier van informatie verschaffen waar de TR iets mee
kan. Voor slechtzienden is deze informatievoorziening niet werkbaar. De TR wil daarom
een werkwijze met thema’s voorstellen. Het komende jaar wil de TR zich in gaan zetten op
deze thema’s, in gesprek met de gemeente kunnen hier vervolgens keyprojecten aan
worden gekoppeld. De TR wil hiermee een doelgerichte samenwerking met de gemeente
bewerkstelligen.
De thema’s waar de TR zich het komende jaar op wil richten zijn
-

Zelfstandig stemmen
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-

-

-

8.

Openbaar vervoer
o Wat zijn de consequenties van corona?
o Bij het schrappen van lijnen moeten de faciliteiten voor ouderen en mensen met een
fysieke / visuele beperking niet uit het zicht verdwijnen.
o Wouter zoekt een contactpersoon binnen de gemeente. Hoe is de gemeente hier
momenteel mee bezig? Wellicht kan er iemand van Rocov (Reizigers organisatie
consumenten openbaar vervoer) een presentatie geven. In diverse regio`s is zo`n
organisatie. Zie voor Haaglanden www.metrocov.nl. In de Megapool Rotterdam –
Den Haag zitten o.a. de wethouders van openbaar vervoer.
Winkelcentra
o Parkeren hellinkjes, hekjes, oversteek ziekenhuis, de TR wil een advies met
toegankelijkheidsnormen opstellen
o Toegankelijkheid
o Openbare toiletten
Sportvoorzieningen
o Sport kijken / Meesporten
Culturele voorzieningen
Wonen
o Het project m.b.t. studentenwoningen lijkt geschikt, ook studenten kunnen een
fysieke beperking hebben.
o Daarnaast loopt het traject met Paul voor een checklist voor woningbouwcorporaties

Overleg Woningbouwchecklist
Na het bezoek van Paul aan de TR vergadering van 19 oktober hebben er twee
besprekingen via teams plaatsgevonden. Tijdens deze besprekingen zijn de eerste
pogingen tot een Woningbouwchecklist besproken.
Paul is vanuit de gemeente de contactpersoon naar woningbouwcorporaties. Momenteel is
er een lijst die met de corporaties wordt gecommuniceerd, deze lijst is geldig tot 2023. Paul
is op zoek naar een goed communiceerbare checklist die door de TR van feedback wordt
voorzien. Schalk heeft een aanzet voor de lijst gedaan en tips meegegeven. Paul zal met
deze lijst verder gaan en in de januari/februari vergadering zijn vervolgversie bij de TR
presenteren.
Het is erg lastig om een volledige lijst samen te stellen. Een behapbaar document zal veel
bijlage en verwijzingen moeten bevatten. ITS is een aardige aanzet, maar op sommige
onderdelen niet compleet genoeg. Het is een hele opgave om alle
beperkingsperspectieven in een woningbouwchecklist te integreren. Parallel aan Paul zijn
aanzet zat de TR de opgave opknippen vergelijkbaar met de werkwijze bij het MIVA-toilet.
Voor mensen met een beperking zijn dagelijkse handelingen soms een hele opgave, het
opknippen van de adviezen zou dit kunnen reflecteren. Er kan worden gedacht aan:
-

Naar een gebouw toe komen
In het gebouw komen
Bewegingsvrijheid binnen het gebouw
Belevingsmogelijkheid van de functie waar het gebouw voor bedoeld is
Participeren in de functie waar een gebouw/locatie voor bedoeld is
Wonen in het gebouw
De bereikbaarheid van basisbehoefte vanuit het gebouw.
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Met andere woorden de checklist zou een langlopend traject/project van de TR kunnen
vormen.
Voor lezingen/activiteiten om bovengenoemde onder de aandacht te brengen wordt
gedacht aan:
-

9.

Het uitnodigen van sprekers (architecten of bouwers) die een goed voorbeeld vormen m.b.t.
het toepassen van nieuwe toegankelijkheid ideeën.
Ed Bijman?

Conceptbrief Randstadrail of Htm (bijlage 9)
Theo heeft zijn tekstuele aanvulling naar Hans gestuurd. Verder is iedereen het eens met
de inhoud van de brief en kan Hans hem versturen.

10. Vergaderdata komend jaar
Vanaf komend jaar zal de TR vergaderen op iedere 2e maandag van de maand, de
vergadertijd blijft 13.00 – 16.00. Schalk heeft op de 3e maandag verplichtingen. De
vergaderplanning van 2021 ziet er daarmee als volgt uit:
11 januari
8 februari
8 maart
12 april
10 mei
14 juni
13 september
11 oktober
8 november
13 december
11. Rondvraag & sluiting
-

Normaliter werd het jaar met een etentje afgesloten, dit zal worden verplaatst naar het
voorjaar.
Het contact met Margreet en Volts van Voorall moet niet uit beeld worden verloren.

Hans sluit de vergadering met dank aan ieders inbreng 15.35

Actielijst
ACTIEHOUDER ACTIE
WOUTER
Koppelt opmerkingen MIVA-toilet terug naar gemeentelijke projectleider en
gaat na of aanvullingen worden meegenomen in de tekeningen. (verwacht
antwoord voor 15 februari)
WOUTER
Schouw visplekken wordt verplaatst
WOUTER
Wacht op update Silverdome (data 11/01 en 08/02 zijn voorgesteld)
HANS
Hans heeft een raadsbesluit uit 2017 gevonden waarin reeds staat
vastgelegd dat plannen naar de VAC zouden moeten worden gestuurd. Hij
stuurt dit document rond.
WOUTER
Reparatie IPad Isabella (in behandeling)
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WOUTER

WOUTER

Gezien de omgevingswet zijn wij benieuwd naar de betrokkenheid van
adviesraden zoals de TR. Wouter neemt contact op met de afdeling
communicatie met de vraag of zij binnenkort een presentatie over participatie
kunnen verzorgen. (contactpersoon op vakantie t/m 14 dec, data 11/01 en
08/02 zijn voorgesteld)
Jaarlijks overleg Vidomes inplannen (vergadering maart/april)
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