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1. Vaststellen agenda 

2. Vaststellen verslag 14 december (bijlage 2) 
De TR stemt in met het voorstel om tekstuele aanpassingen voortaan via de mail te sturen. 
Indien het verslag een aantal onderwerpen prikkelt dan kunnen deze worden voorgesteld als 
agendapunt voor de volgende vergadering. Dit agendapunt zal op deze manier minder tijd 
kosten.  

3.  Mededelingen 
- Heeft er sinds de vorige vergadering nog iemand toegankelijkheid gerelateerde activiteiten 
bijgewoond?  
Er zijn geen noemenswaardige activiteiten te melden 

- Melding overgroeiende takken Marseillepad bij gemeente gemeld.  
Hans heeft deze melding ingediend via de gemeentelijke website, ter bevestiging heeft hij 
ontvangstbevestiging nr. 32073 gekregen. 

- Bijeenkomst opgaveteam Open Stad 15-12-20 
Wouter heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van het opgaveteam Open Stad. Tijdens de 
bijeenkomst zijn er een aantal uitstaande vragen beantwoord. Er komt 1 stembureau voor 
blinden en slechtzienden in Zoetermeer, dit stembureau is voorzien van een stem- mal. De 
gemeente is zich bewust van de steile learning curve en zal trainingen faciliteren. Zodra hier 
de eerste stappen in worden gezet zal de TR worden geïnformeerd.    
De gemeentelijke website zal komend jaar worden vernieuwd, de TR zal in dit proces worden 
meegenomen om de toegankelijkheid van de website te waarborgen.  
De gemeente heeft met woningbouwcorporaties afgesproken dat de TR wordt betrokken bij 
nieuwbouw en renovatieprojecten. Verder ligt er een eis van de gemeente dat het veilig en 
droog opbergen van een scootmobiel door corporaties moet worden gefaciliteerd. Momenteel 
werkt de gemeente met een seniorenmakelaar om de doorstroming te verbeteren, de 
gemeente is erg tevreden over de resultaten.  
Er is toegezegd om de melding van de TR over het MiVa-toilet van het gemeentehuis te 
verwerken. Verder zal de TR worden vermeld in het normenkader.  

4. Post afgelopen periode (14 december – 11 januari) 

- Upgrade Stadshart fase 5 & 6 (bijlage 4.1, 4.2) 
De TR neemt kennis van de plannen. 

- Website en samenwerking TR (bijlage 4.3, 4.4) 
De TR ziet uit naar een vervolgafspraak. 

- Brievenbus Vaartdreef Seghe Waert 
De TR voorziet op de voorgestelde locatie geen problemen en vraagt zich af in hoeverre zij 
naar deze case zouden moeten kijken. De loopafstand voor ouderen zou kunnen worden 



meegenomen, dit maakt voor mensen met een scootmobiel verder niet uit. De TR verwijst 
naar hun eerdere advies aangaande de plaatsing van een brievenbus. 
 
De TR wil meegeven dat het voor slechtzienden prettig is als een brievenbus zodanig 
plaatsen dat het niet noodzakelijk is om een drukke weg over te steken. Verder is het handig 
om de bus niet op de stoep te plaatsen maar lichtelijk in het plantsoen ernaast. Dit zorgt er 
namelijk voor dat een persoon met een blindengeleidestok niet per ongeluk met zijn borst 
tegen de bus aan loopt.     
In het beoordelingsproces heeft de TR input gevraagd bij derden. Dit is gebeurt door de mail 
van de gemeente door te sturen. Gezien de mogelijke vertrouwelijkheid van gemeentelijke 
documenten spreekt de TR af om zaken niet meer op deze manier te verspreiden. De TR zal 
in het vervolg discreet met een verzoek omgaan.   

- Participatie 
Maayke Rusken (Senior Communicatieadviseur) heeft toegezegd om tijdens de vergadering 
van 8 februari een presentatie te geven van participatie in relatie tot de omgevingswet. De TR 
heeft vooruitlopend op de persconferentie van 12 januari besloten om de vergadering van 8 
februari te verplaatsen naar 22 februari. De TR-secretaris zal nagaan of dit past binnen de 
agenda van Mevr. Rusken.  
 
Naast een algemene presentatie over participatie i.r.t. de omgevingswet is de TR ook 
benieuwd naar het effect op adviesraden.  

5. Actielijst vorige vergadering 
- Bezoek/schouw visplekken 

Koos en Schalk zullen hier bij de volgende vergadering een toelichting over geven.  
- Bezoek/schouw Balijbos 

Het gaat in dit geval specifiek over het pad bij de vijver. Koos zal hier een bezoek aan 
brengen. 

 

6. Bezoek Silverdome 
- Het bezoek staat, onder voorwaarde van de huidige corona regels, gepland op 

maandag 25 januari van 13.00 – 14.30.  
We wachten de maatregelen af, in het geval dat deze worden verscherpt zal het bezoek 
moeten worden verplaatst.   

7. Schema naar wethouder 
De TR is erg tevreden over het schematische situatieschets en de toelichting die door Koos 
zijn opgesteld. Over de inhoud zal altijd discussie kunnen blijven bestaan, maar Koos heeft 
geprobeerd duiding aan zaken te geven. Koos geeft aan dat de inhoud zeer flexibel is, als de 
gemeente ons vaker om adviezen vraagt kan die kolom verbreden er zijn dus geen echte 
scheidslijnen. Koos draagt aan om in de advisering duidelijk aan te geven of het advies op 
uitvoerings- of beleidsniveau gericht is.  
 
Actie: Koos bied aan om een brief op te stellen zodat het schema met de wethouder kan 
worden gedeeld.  

8. Website 
Gezien de technische problemen is dit punt naar de volgende agenda geschoven.  

 

9. Rondvraag 

- De Agenda Open Stad wordt vanavond in de raadscommissie besproken.  
- Zou de brief gericht aan HTM ook naar EBS Public Transportation BV gestuurd 

kunnen worden? Naast HTM rijd ook EBS in Zoetermeer en omgeving, het is 
belangrijk dat zij hierbij worden betrokken de inhoud gaat over het OV in het 
algemeen. Hans stuurt de brief met de nodige aanpassingen door naar Rocov.  

10. Sluiting 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
 
ACTIEHOUDER ACTIE 

WOUTER Schouw visplekken wordt verplaatst  
WOUTER Bezoek Silverdome 25 januari wordt mogelijk verplaatst.  
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 Presentatie omgevingswet Maayke Rusken verplaatsen 
WOUTER Jaarlijks overleg Vidomes, Goede Woning en Vestia inplannen 

(vergadering maart/april) 
WOUTER Vergaderdata digitaal in ieders agenda zetten 
HANS Brief HTM doorsturen naar EBS Public Transportation BV 
SCHALK/KOOS Schouw/bezoek Visplekken 
KOOS Bezoek Balijbos 
KOOS Opstellen begeleidende brief schematische situatieschets  

 
 
 
 
 
 
 


