
 

 

Zoetermeer, 15 februari 2021 

 

Het college van B&W van Zoetermeer, 

t.a.v. de coördinerend wethouder Toegankelijkheid, mevrouw Ter Laak. 

 

Geachte mevrouw ter Laak, 

 

Betreft: ongevraagd advies   

 

Wij namen kennis van een memo gericht aan de Gemeenteraad en een bericht in het AD, editie 

Zoetermeer. Daarin werd aangegeven dat het uitstallingenbeleid (reclameborden, etc.) zou worden 

vernieuwd. Dit leidde bij onze raad tot ongerustheid, omdat er mogelijk inbreuk zou kunnen worden 

gemaakt op eerdere afspraken die met onze raad zijn gemaakt terzake van de toegankelijkheid van 

het Stadshart en het vertrouwen dat wij mochten en mogen  hebben op nakoming van deze 

afspraken. 

Zelfstandigheid van mensen met een beperking is uitgangspunt van het VN verdrag Handicap dat 

door Nederland is geratificeerd. Vandaar dat het belangrijk is die zelfstandigheid te borgen door o.a. 

de maatregelen als eerder door de Toegankelijkheidsraad werden voorgesteld, te handhaven dan 

wel zodanige maatregelen te nemen, dat mensen met een beperking zich veilig en ongehinderd door 

het Stadshart kunnen begeven.  

Al wat langer geleden is in samenwerking met o.a. projectleider en ontwerper in het kader van 

vernieuwing van het Stadshart gesproken over verbetering van de toegankelijkheid voor o.a. 

slechtzienden, wat resulteerde in geleidelijnen waar de logische wandelweg onduidelijk zou worden, 

o.a. bij enkele sterk verspringende gevels. Geleidelijnen zijn bijvoorbeeld al gerealiseerd in de directe 

omgeving van de Mediamarkt/Kruidvat in de bocht naar Bram Ladage. Prima dat het zo is 

gerealiseerd. Het kan als voorbeeld dienen, ook voor andere winkelgebieden.                                                                   

De slechtziende wandelaar zou zijn weg naar winkel, supermarkt of restaurant na het verlaten van de 

geleidelijnen goed zelfstandig kunnen vervolgen door gebruik te maken van de gevels van de 

winkelpanden, die hij/zij aantikt met de stok. Een natuurlijke gidslijn in vaktermen. Uitstallingen – 

zoals de gemeente wil toestaan - langs de gevels leiden, zoals u zult begrijpen, tot een gevaarlijke 

situatie voor slechtzienden/blinden (of mensen met een visuele beperking.  (Nieuwe) geleidelijnen 



dienen in ieder geval te voorkomen, dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Nieuw 

uitstallingsbeleid kan pas worden uitgevoerd als de geleidelijnen zijn aangepast en/of aangebracht. 

In relatie tot uitstallingen maken wij aanvullend de opmerking dat in verband met draaicirkels van 

rolstoelen en scootmobielen, deze dusdanig moeten worden geplaatst dat de entree van een 

(winkel)pand gemakkelijk moet kunnen worden bereikt. De gevellijn dient in ieder geval geheel vrij te 

blijven 

Wij verzoeken u daarom:                                                                                                                                                  

a. ons vooraf inzage te geven in de (voorgenomen) plannen/APV teksten en                                                  

b. ons te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe uitstallingenbeleid.                   

Betrokkenheid van de Toegankelijkheidsraad lijkt ons de juiste gang van zaken; achteraf corrigeren is 

vaak ondoenlijk en schept verwarring. 

Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie op dit advies. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Toegankelijkheidsraad, 

 

Hans Lindeboom, voorzitter. 


