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Onderwerp:  Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  14 december 2020 

Vergadertijd: 

Vergaderplaats:  

13:00 - 16:00 uur 

De Kapelaan, Nicolaasplein 2 Zoetermeer 

Aanwezig: 
Erica Wouterloot, Schalk Bontenbal, Isabella Willems, Koos Graniewski, 

Hans Lindeboom en Wouter van Heugten (ambtelijke ondersteuning). 

Afwezig: Theo Baijer en Aleidus Aalderink 

Gasten: Maaike Kohlen, Elles van Osnabrugge en Ingeborg ter Laak.  

 

Welkom 

1.  Vaststellen agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2. Vaststellen verslag 7 november (bijlage 2) 
Theo heeft een aantal aanvullingen gemaild. Daarbij specificeert Erica haar afgelopen 
activiteiten verder. Met deze aanpassingen stelt Hans het verslag vast. 

De verslagweergave in de huidige vorm is goed bevallen. 

3. Mededelingen 
Heeft er sinds de vorige vergadering nog iemand toegankelijkheid gerelateerde activiteiten 
bijgewoond?  
 
Isabella is recreatief in het Balijbos geweest, het pad bij de vijver is zeer slecht 
begaanbaar. Goed om te signaleren zodat daar iets aan gedaan kan worden. Koos zal dit 
melden via het kopje toegankelijkheid op de gemeentewebsite.  

In winkelcentrum ‘Buitenweg’ is te zien dat er aan de hand van onze schouw aanpassingen 
worden gedaan aan het parkeerterrein.  

Hans heeft contact gehad met de vereniging voor raadsleden om te kijken naar de 
mogelijkheden om het vacatiegeld te veranderen in een vrijwilligersvergoeding. De 
vereniging voor raadsleden verwacht dat hier mogelijkheden liggen en zal Hans van een 
aantal informatiedocumenten voorzien. Hans zal deze documenten binnen de TR 
rondsturen.   

Inmiddels hebben we te horen gekregen dat er tot 19 januari een harde Lock down komt. 
De afspraken tot 19 januari worden daardoor verplaatst. Het voorstel is om 11 januari een 
procesvergadering in te richten, waarbij lopende processen worden doorgezet en 
inhoudelijke onderwerpen met een maand worden verplaatst. 

Isabella heeft de IPad van Koos gekregen, hierbij was het mogelijk om al haar gegevens 
over te zetten.  

4. Post afgelopen periode 
- Entree (bijlage 4.1, 4.2) 

De TR is ervan op de hoogte dat er al MER onderzoeken bekend zijn bij de Raad en B&W. 
De TR vindt het gek dat deze informatie nog niet met hen gedeeld kan worden en vraagt 
zich af wanneer dit wel vrijgegeven kan worden. Wouter neemt hierover contact op met 
Niek (Stedenbouwkundige Entree). Verder zal Wouter bij Niek voorleggen om toch een 
oversteekproef te organiseren, wellicht laten de coronamaatregelen dit in april toe. Dit is 
namelijk echt nodig, de belevingswaarde van de door Niek voorgestelde alternatieven is 
niet te vergelijken met het plan zoals deze er gaat komen.  
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- Update TR-station Bleizo (bijlage 4.3) 
De TR heeft het gevoel dat de input uit de Schouw te lang is blijven liggen voordat er tot dit 
antwoord is gekomen, de leuning is destijds goed toegelicht. Hans zal kennisnemen van de 
huidige situatie op het station. Wouter koppelt terug dat de TR de leuning nog eens bekijkt 
en dat op korte termijn een reactie volgt.  

- Nieuwbouwplan Global Architects BV (bijlage 4.4, 4.5) 
De VAC heeft dit plan al een keer bekeken. Schalk zal de bevindingen van de VAC met de 
TR delen, mochten hier nog aanvullingen op zijn dan kunnen deze naar Schalk worden 
gestuurd. De eerste indruk van het project is in ieder geval goed.  

5. Actielijst vorige vergadering 
- Schouw visplekken 

De Schouw zal getrapt worden verricht, dit lijkt gezien de coronamaatregelen het 
verstandigst. Koos en Schalk gaan binnenkort naar het gebied om foto’s te maken. De 
foto’s zullen tijdens de volgende TR-vergadering worden besproken, met deze foto’s kan 
een eerste indruk worden gevormd en wellicht kan de TR komen tot een schouw met 
verslag. 

6. Voorstel beoordelingsformulier Schouw 

-  Voorstel Schouw beoordelingsformulier (bijlage 10) 
De TR zijn erg blij met de aanzet, eventuele aanpassingen/aanvullingen zullen via de mail 
naar Wouter worden gezonden. 
Waar over nagedacht kan worden is: 

- Een kopje financieel haalbare aanpassingen.  
- Het toevoegen van een tabel voor het wegbrengen van afval, dit thema komt vaak 

terug.  
- Dit kan ook opgelost worden door het toevoegen van twee lege tabellen die, 

gerelateerd aan de noodzaak, ter plekke ingevuld kunnen worden. 
- Vervolgens is het zaak om het document te gebruiken en gaandeweg 

aanpassingen te doen. 

7. Gesprek Wethouder ter Laak (14.30 – 15.30) 
- Agenda (bijlage 11) 

Voor dit overleg schuiven Wethouder ter Laak, Elles Osnabrugge en Maaike Kohlen aan.  
 
Elles zal Maaike tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen als programmamanager 
Open Stad.  
 
Sinds het aantreden van Ingeborg zijn zij en Maaike in gesprek over het verlagen van de 
werkdruk van de TR, dit onderwerp komt steeds weer terug op de agenda. 
 
Kortgeleden is er een soort bestuurlijke schuring ontstaan tussen de TR en wethouder ter 
Laak, dit is destijds uitgesproken maar het zette de wethouder wel aan het denken.  
 
Hoe komen we samen tot het goeie gesprek en hoe houden we de rollen en taken 
hanteerbaar, zodat de werkdruk van de TR hanteerbaar blijft. Deze vraag hebben we met 
Petra antwoord opgezocht, soms helpt het om iemand van buitenaf naar de situatie te laten 
kijken. 
 
Met deze uitleg vallen de puzzelstukjes voor de TR op hun plek. Dat de TR er niet in slaagt 
om de werkdruk te verminderen komt ook door de ambities van de TR. Iedere keer komen 
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er weer interessante zaken bij en als je nu niet start ben je te laat. Een schouw kunnen we 
als TR eigenlijk niet afzeggen, een aanpassing die voorkomen had kunnen worden zorgt 
voor hogere kosten. 
 
Daarbij komt dat een werkwijze met Keyprojecten nogal moeilijk valt te plannen. Verder 
kan het gebeuren dat er onverwachts zaken binnen komen, de een rond je af met een 
melding terwijl de ander meer tijd vraagt. De informatievoorziening moet soms ook beter in 
het systeem zitten, wanneer een traject on hold komt te staan wil de TR dat wel weten.  
 
De TR ziet graag een proces vergelijkbaar met die van het Zwembad, hier ontstond een 
tweerichtingsgesprek waarbij zaken toegelicht konden worden. Dit geeft energie en zorgt 
ervoor dat de TR verder in het traject minder hoeft te doen, in zo’n situatie durft de TR ook 
een volgende projectfase af te wachten. Een ander goed voorbeeld is de Moskee, de 
architect kon door een vroeg gesprek met een aantal zaken rekening houden.    
 
Wethouder ter Laak vindt het erg goeie voorbeelden en vraagt de TR wat zij verstaan 
onder toegankelijkheid op beleidsniveau. Als wethouder kan zij niets met een melding over 
een slecht gelegde stoep, daarentegen vindt zij het wel bruikbaar als er een advies wordt 
geschreven over of het maken van deze melding wel toegankelijk genoeg is. En wordt de 
communicatie naar de melder goed verzorgd. 
 
Wethouder ter Laak schetst drie taakgroepen voor de TR, beleidsmatige sturing, het 
schouwen van locaties en een voorlichtingsfunctie. Doordat er een TR is wordt die druk erg 
hoog.  
 
Wethouder ter Laak vraagt zich af hoe de TR het best gepositioneerd kan worden zodat zij 
voor een advies niet alle bureaucratische tussenstappen hoeven te nemen en het politiek 
gezien dus niet schuurt. Dit zorgt er momenteel ook voor dat de reactieperiode vaak te lang 
is. Hoe kan je je positioneren en de verschillende rollen zo goed en helder mogelijk voor 
jezelf krijgen en veel meer opbrengst uit je energie halen? Dit is de reden dat Petra is 
ingevlogen, de wethouder concludeert dat zij de TR niet genoeg heeft meegenomen in dit 
denkproces.  
 
De TR besteed veel aandacht aan de scheiding beleidsmatig en uitvoerende taken, dit 
gaat steeds beter. Echter wanneer er ambtelijk geen reactie komt gaan zij langs bij de 
wethouder. Mevrouw ter Laak is erg duidelijk in haar reactie, een melding hoort niet bij een 
wethouder aan te komen. Er bestaat voor iedere inwoner van Zoetermeer de mogelijkheid 
om meldingen online in te dienen. De belangenbehartigingsrol moet de TR houden, maar 
dit past niet in een directe brief naar de Wethouder. Daarbij is in regels vastgelegd over 
welke onderwerpen de toegankelijkheid kan adviseren, dit is sec op basis van 
toegankelijkheid, dus niet over brandveiligheid of volksgezondheid.  
 
Mevrouw ter Laak ziet de TR bij uitstek als adviserend orgaan op beleidsniveau. Op dit 
moment TR in gesprek prestatieafspraken woningbouw, typisch voorbeeld beleidsmatig 
adviseren, hier kan de gemeente samen met de TR grote stappen zetten.  
 
Schalk vraagt zich af waarom de mening van de TR niet als wegingsfactor in de MER kan 
worden meegenomen. Mevrouw ter Laak: dit is bestuursrechtelijk niet mogelijk, hier is de 
gemeente heel voorzichtig mee.  
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Het komt nogal eens voor dat de TR het gevoel heeft te zijn gepasseerd in de 
informatievoorziening. De TR vindt het raar dat zij bij grote projecten niet standaard worden 
betrokken. Verder zou het fijn zijn wanneer de TR een update krijgt als er een project wordt 
stilgelegd.  
 
Maaike: Deze procesmatige zaken moeten goed worden vastgelegd zodat de lijn voor 
advisering helder blijft. Hier is een aanzet mee gedaan bij de Keyprojecten. De gemeente 
heeft echt de intentie om dit zo goed mogelijk te doen, maar soms is er een traject wat over 
het hoofd wordt gezien. 
 
De TR bedankt wethouder ter Laak voor haar komst, de TR is erg blij dat de intenties en 
verwachtingen nu goed zijn uitgesproken en uitgelegd.  

8. Rondvraag  
- Vakantiedagen Wouter. Wouter neemt vakantie van 22 december t/m 4 januari. Hij 

checkt wel op 24 en 30 december zijn mail, dit zal slechts zijn om zaken door te 
sturen. De inhoud van de vergadering zal 5 januari in de ochtend met Hans worden 
besproken, de agenda en stukken zullen vervolgens in de loop van die dinsdag 
worden toegezonden. 

9. Sluiting 

- Maaike bedankt de TR voor de samenwerking in het afgelopen anderhalf jaar en 

wenst iedereen veel gezondheid in het nieuwe jaar.  

- Elles en Maaike hebben een zeer warme overdracht gehad en hebben er alle 

vertrouwen in dat alles soepel zal verlopen in 2021. 

- Door de coronamaatregelen stellen we het bezoek van meneer van Oefel uit. 

- In januari gaat Hans met Saar Spanjaard van de ASD in overleg.  

- Secretariaat van de VAC heeft ons een kerstgroet gestuurd, Hans zal dit 

beantwoorden. 

- Wethouder ter Laak heeft recent een verzoek ontvangen om contact op te nemen 

met een inwoonster die in een rolstoel zit. Deze jonge vrouw wil graag met de 

wethouder praten over de beperkingen én de mogelijkheden die er zijn voor een 

inwoner in rolstoel in Zoetermeer. Deze inwoonster is een bevlogen 

vertegenwoordiger van mensen in een rolstoel (zij is geboren met Spina Bifida) en 

heeft haar eigen Facebook-kanaal. Een interessante jongedame. Wethouder ter 

Laak vindt het een mooie gelegenheid om eens met haar in gesprek te gaan, 

wellicht kan de TR ook met haar in gesprek. Bijgevoegde link ter info 

https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/408-december-2020/19811-

zoetermeerse-blogt-over-leven-in-een-

rolstoel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

  

 
 
Actielijst 
 
ACTIEHOUDER ACTIE 

https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/408-december-2020/19811-zoetermeerse-blogt-over-leven-in-een-rolstoel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/408-december-2020/19811-zoetermeerse-blogt-over-leven-in-een-rolstoel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/408-december-2020/19811-zoetermeerse-blogt-over-leven-in-een-rolstoel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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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 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) 

WOUTER Jaarlijks overleg Vidomes inplannen (vergadering maart/april) 
WOUTER Vergaderdata digitaal in ieders agenda zetten 

 
 
 
 


