Onderwerp:

Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad

Vergaderdatum

12 april 2021

Vergadertijd:
Vergaderplaats:

13:00 - 16:00 uur
Digitaal

Aanwezig:

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

Afwezig:
Gasten:

Elles Osnabrugge, Peter Damen, Wouter van Kleef en Yvonne van
Wingerde.

1.
2.

Vaststellen agenda
Vaststellen verslag 8 maart (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.

3.

Mededelingen
Adviesvraag Langeland
Via de mail heeft Schalk een aanzet gedaan tot beantwoording van de adviesvraag. Hier wordt aan
toegevoegd dat de leuningen van het hekwerk contrasterend zouden moeten worden toegepast.
Actie: De tekening zal worden aangevuld met een korte toelichting waarna het wordt verstuurd
naar het orthopedisch centrum.
WelThuis
Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft Elles gesproken met de locatiemanager van
WelThuis. Het gesprek ging over het aanbieden van een lokale vraag naar woonlocaties voor
doven en slechthorende. Vanuit WelThuis kwam hierop de wedervraag; om hoeveel
zorgbehoevenden gaat het binnen deze doelgroep? Actie: Aleidus zal dit nagaan en er t.z.t. op
terugkomen.
Bredere opstelling terrassen
Binnenkort worden de terrassen waarschijnlijk geopend, door corona zijn hier bredere opstellingen
voor nodig. De TR vraagt zich af of de toegankelijkheid hierbij wel in acht wordt genomen. Actie:
Elles legt dit (samen met Yvonne) voor aan de afdeling vergunningen. Het is voor de TR van
belang dat mensen met een beperking zich zonder problemen kunnen blijven bewegen in de
openbare ruimte, de TR hoopt dat de vergunningen daarom minstens rekening houden met de
geleidelijnen.
Tijdens de Mei vergadering krijgt de TR-bezoek van de schrijvers van de woonvisie. Verder zal
Niek van der Velde ter vergadering komen voor een update over de stand van zaken rond de
Entree.
Wandeling Leopoldhove en Dorpsstraat
Op 22 april van 14.30 – 16.00 zullen de voorzitter en secretaris met Yvonne een wandeling maken.
Tijdens de wandeling zal worden toegelicht wat er met eerdere TR-adviezen is gedaan en welke
aanpassingen er nog in het verschiet liggen.
Kennismaking Dailisha
Dailisha is een jonge dame in een rolstoel, zij is erg enthousiast op het gebied van
toegankelijkheid. Na een gesprek met wethouder Ter Laak is zij dan ook erg benieuwd naar de

werkzaamheden van de TR. Actie: Hans en Erica zullen ter kennisname een wandeling maken
met Dailisha.
4.

Ingekomen post (8 maart – 12 april)
De TR stelt de beantwoording van de brief over hun denkmodel zeer op prijs. Echter zouden zij
weer graag over dit onderwerp in gesprek gaan met wethouder Ter Laak.
De werkwijze met key projecten en de resultaten die dit tot nog toe heeft opgeleverd worden door
de gemeente als zeer positief aangemerkt. De TR herkent het belang van key projecten, maar de
projecten daar omheen zijn voor de TR minstens zo belangrijk. Daarbij komt dat het zeer lastig is
om een keuze tussen key projecten te maken op basis van een lijst, er is dit jaar dan ook nog geen
keuze gemaakt. De TR ziet het kiezen van key projecten als zelfstandige keuze, zij zijn immers een
onafhankelijke raad. De TR betreurt het dat zij een keuze tussen projecten moeten maken, dit is
het resultaat van hun beperkte bezetting. Verder benadrukt de TR nogmaals dat er zo nu en dan
projecten/trajecten in de gemeenteraad worden besproken waarvan de TR niet in directe zin is
geïnformeerd. Om dit te voorkomen zou de TR graag zien dat de projectenlijst per kwartaal wordt
geüpdatet en naar hen wordt verstuurd.
Een werkwijze waarbij de TR wordt betrokken bij toegankelijkheidsvraagstukken zal steeds
duidelijker in het DNA van de organisatie moeten komen. Echter kan de TR niet in ieder project
volledig worden meegenomen, Elles vraagt de TR dan ook om nogmaals naar de projectenlijst te
kijken om een aantal key projecten aan te merken.
Verzoek Bronvermelding digitale toegankelijkheid.
De TR herkent dat deze organisatie veel interessante informatie over toegankelijke websites
verschaft. Op de website van de TR staan links van lokaal bevriende organisaties. Voor het
overzicht wil de TR dit aantal beperkt houden, een toevoeging zou dan ook direct nut moeten
hebben voor hun lokale doelgroep.

5.

6.

Actielijst vorige vergadering
Communicatieplan afspraak Cathinca
Actie: de secretaris organiseert een oriënterend overleg tussen Hans & Cathinca.
Wim v.d. Meer kan Schalk vanuit de VAC tijdelijk vervangen, mocht dit in de nabije toekomst nodig
zijn.
Presentatie Terra Nova (13.30 – 14.15)
Het project Terra Nova heeft de afgelopen tijd minder vorderingen gemaakt dan verwacht, de
presentatie van het project zal daarom worden uitgesteld. De plannen zitten momenteel nog in de
voorontwikkelingsfase en worden nog volop aangepast. De ontwikkelaar vindt het zonde van ieders
tijd om de plannen vandaag voor te leggen. Actie: Peter zal de TR voor het zomerreces op de
hoogte brengen van het nieuwe ontwikkelproces.

Korte pauze voor de gebarentolk
7.
Schouw visplek Nieuwe Driemanspolder (14.20 – 15.00)
De Visplek is gelegen aan een dijk, dit betekent dat er een stuk gestegen en gedaald moet worden
voor de plek wordt bereikt. De lange daling/stijging maakt het fysiek lastig om bij de locatie te
komen of te vertrekken. De TR is bang dat het hekje rond de steiger niet hoog genoeg zal zijn
wanneer de controle over een rolstoel wordt verloren. De TR adviseert om regelmatig een plat vlak
in een lange helling te plaatsen zodat die gebruikt kan worden als rustpunt. Verder zou het prettig
zijn dat de helling wordt geasfalteerd, een geasfalteerde helling zorgt voor meer grip en zou
daarmee potentiële problemen kunnen verhelpen.
De wandelpaden in de Driemanspolder zijn voorzien van vrij grote losse steentjes, wandelen is
daarmee minder prettig en de steentjes vergroten de kans op lekke banden. Worden deze paden
nog verhard?
De paden maken onderdeel uit van het inrichtingsplan, er is gekozen voor half verharde stenen uit
de buurt van Zoetermeer. Het is momenteel niet de bedoeling dat het in de toekomst extra wordt
verhard. De opmerking wordt wel ter harte genomen en meegenomen in de evaluatie van het

project. De organisatie zal t.z.t. inventariseren welke locaties de voorkeur hebben om het
verharden bij te starten.
Het advies om rustpunten in de helling toe te passen zal worden meegenomen naar stadsbeheer
en de projectleider van Rijnland. Het project in nog in de afrondende fase, de aanvullingen zouden
hier mogelijkerwijs in meegenomen kunnen worden. We gaan kijken of deze aanvullingen
technisch en financieel mogelijk zijn binnen het project. Actie: Wouter van Kleef zal voor verdere
toelichting binnenkort een vooroverleg inplannen met Schalk, Koos en Erica. De communicatie
voor dit vooroverleg zal via de secretaris van de TR verlopen. Dit gesprek zal voor het zomerreces,
uiterlijk juni, plaatsvinden.
8.

Vacatiegelden ASD/TR
De TR en ASD zouden de graag zien dat de vacatieregeling wordt omgezet naar
vrijwilligersregeling. Dit voorstel wordt momenteel binnen de gemeente besproken, wanneer er
meer bekend is zal er via Elles een terugkoppeling volgen.
De Jaaropgaven die de TR van de gemeente heeft gekregen komen nagenoeg allemaal niet
overeen met de cijfers van de belastingdienst. De TR-leden ontvangt dan ook graag een correcte
versie van de jaaropgaven over 2020. De TR hoopt dat dit komend jaar geen gevolgen gaat
hebben in de vorm van correcties.
Het afgelopen jaar is regelmatig de uitputting van het TR-budget opgevraagd. Door vertroebeling
van de posten is het lezen van deze cijfers erg onduidelijk, het zou prettig zijn als dit
overzichtelijker kan worden weergegeven en per kwartaal als update naar de TR wordt verstuurd.
Actie: Elles en Wouter zullen kijken naar de mogelijkheden.

Korte pauze voor de gebarentolk
9.
Open Monumentendag
Het verzoek om mee te denken/doen met de open monumentendag is nog weinig specifiek. Hans
zal namens de TR in gesprek gaan met het historisch genootschap om voor opheldering te zorgen.
Zaken die worden meegenomen in het overleg zijn:
- Voor welke doelgroepen willen zij toegankelijk zijn?
- Welke monumenten zullen er toegankelijk zijn (en voor welke doelgroepen)?
- Welke instellingen doen er mee met de monumentendag?
- Is dit initiatief te combineren met een ervaringstour van de TR?
- In welke mate doet de gemeente Zoetermeer mee met dit evenement?
- Hoe wordt het geheel gecommuniceerd? Wordt hierin meegenomen dat locaties wel of niet
toegankelijk zijn voor mensen met een auditief, visueel of fysieke beperking?
- Wordt er voorzien in een doventolk die een beschrijving doet bij monumenten?
- Wordt er in de beschrijving bij de monumenten ook rekening gehouden met zaken die
blinden/slechtzienden niet kunnen waarnemen?
10.

Evaluatie verkiezingen
De TR betreurt dat er dit jaar voor visueel beperkten geen mogelijkheid was om zich thuis voor te
bereiden op de verkiezingen. De gemeente heeft slechts voorzien in een ingesproken kieslijst op
de website. In het vervolg ziet de TR graag dat er mogelijkheden worden verzorgd om thuis zonder
behulp van het internet de kieslijst te kunnen raadplegen. Dit kan met behulp van een lijst in groot
lettertype, in braille of via een Daisyspeler. Een Daisyspeler is een apparaat waarop een CD-ROM
die in Daisyformat is opgenomen kan worden afgespeeld. Daisyformat geeft de mogelijkheid om
uitgebreid te navigeren. Het zou mogelijk moeten zijn dat inwoners van Zoetermeer hun voorkeur
ruim van tevoren ergens door kunnen geven.
Het aanleveren van de kieslijst in braille zou een enorm boekwerk zijn geweest. De gemeente zal
gaan kijken of dit in het vervolg toch kan worden overwogen, Elles neemt het mee voor de
volgende verkiezingen.
Erica, Isabelle en Hans zouden betrokken worden bij de voorlichting van stembureau vrijwilligers,
dit is echter niet doorgegaan. Door het gebrek aan tijd in de voorbereiding is ervoor gekozen om
deze activiteit niet in te plannen. De gemeente heeft wel zeer uitgebreide briefings gefaciliteerd. In

de voorbereiding heeft veel afstemming plaatsgevonden met Den Haag, de door hen voorgestelde
geleidelijnen zijn bijvoorbeeld toegepast. Verder werden er landelijk bijeenkomsten vanuit het VNG
georganiseerd, vooral de voorbeelden uit Utrecht waren interessant en zullen komende
verkiezingen in Zoetermeer worden toegepast.

11.

Een elektrische rolstoel past niet in de huidige stemhokjes, wanneer deze dieper zouden zijn is dit
probleem hoogstwaarschijnlijk opgelost. Overigens werd bij het stemmen de hulphond goed
verzorgd.
Bewustwordingsactiviteit hulphonden
De hulphondendag zal op 15 augustus plaatsvinden, de TR wil graag van de gelegenheid gebruik
maken om hulphonden in het zonnetje te zetten. Actie: In samenwerking met de afdeling
communicatie wordt een juiste vorm verkent. Er wordt gedacht aan het houden van interviews met
hulphondeigenaren (signaal- en geleidehonden), deze kunnen in de maand augustus op de
gemeentewebsite worden gezet. Ook kunnen horecagelegenheden die toegankelijk zijn voor
hulphonden in het zonnetje worden gezet.

12

Vertrouwelijk

13.

Stukken ter kennisname

14.

Sluiting
16.30
Actielijst
ACTIEHOUDER
WOUTER
WOUTER
WOUTER
WOUTER
HANS
HANS

HANS

WOUTER/
HANS
WOUTER

ALEIDUS
ELLES
HANS/ ERICA
PETER
WOUTER

WOUTER (VAN
KLEEF)
ELLES/
WOUTER

ACTIE
Houdt contact P. Seitzinger Woningbouw checklist (Q3)
Bezoek Silverdome in afwachting van versoepeling maatregelen.
Jaarlijks overleg Vidomes, Goede Woning en Vestia inplannen (voor
zomerreces)
Verkent organisatorische mogelijkheden voor het tijdelijk vervangen van
TR leden.
Vooruitblik opvolging TR
Hans zal binnenkort op bezoek gaan en zijn bevindingen terugkoppelen
met Schalk, Theo en Isabella. Het geheel wordt vervolgens in tekstvorm
samengevoegd en teruggekoppeld naar het Orthopedisch centrum.
Bezoek René van Oeffel gehandicaptensport uitnodigen voor juni
vergadering
Margreet Roemeling Voorall uitnodigen voor juni vergadering
Behandelend ambtenaar uitstallingenbeleid zal voor een volgende
vergadering worden uitgenodigd. (lopen het nieuwe beleid en de
werkzaamheden in het Stadshart door elkaar heen?)
Koppelt woonvraag slechthorende terug naar WelThuis
Gaat bij de afdeling vergunningen na wat er gebeurt met de
geleidelijnen wanneer alle terrassen weer worden geopend.
Spreken met Dailisha af voor een kennismakingswandeling
Update Terra Nova voor zomerreces
Communicatie afspraak met Cathinca. Ook de internationale
hulphonden dag zal in dit gesprek worden besproken.
Interviews met TR leden op Enzo voor meer interne bekendheid
Inplannen vooroverleg rond de afrondende fase Driemanspolder.
Hiervoor worden Schalk Koos en Erica uitgenodigd. (12-04-21)
Gaan in gesprek over posten op de begroting ten behoeve van een
overzichtelijke financiële uitputting van het TR-budget.

