
 
Onderwerp:  Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  8 maart 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, Jeroen Goes (landschapsarchitect buitenterrein 

zwembad), Benno Moor, Ralph Goutier (architect FC Zoetermeer) en 

Auke Hansma. 

 

1. Vaststellen agenda 

2. Vaststellen verslag 22 februari (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 
Woningbouw checklist  
Eind 2020 is met Paul Seitzinger afgesproken dat hij voor een brainstormsessie bij een TR-
vergadering langs zou komen. Dit wordt verplaatst naar later in het jaar gebeuren.   
 

Op de vergadering van 12 april zal de TR-bezoek krijgen van de gebiedsregisseur naar 
aanleiding van schouw van de visplek bij de Floraplas en de Nieuwe Polder. Het 
schouwformulier zal door Koos voor derden leesbaar gemaakt worden zodat de documenten 
ter voorbereiding naar de gebiedsregisseur gestuurd kunnen worden.   
 

Bijeenkomst opgaveteam  
Het opgaveteam Open Stad komt regelmatig samen om alle toegankelijkheidsinitiatieven 
integraal te bespreken. In de bijeenkomst van 1 maart ging het over de woonvisie die 
momenteel wordt geschreven aan de hand van het rapport van de Zoetermeerse 
woningbehoefte wat afgelopen jaar is opgesteld. Toegankelijkheid komt op verschillende 
plekken terug binnen de visie en wordt dus integraal meegenomen.  
 
Actie: De TR is erg benieuwd naar de ontwikkelingen en vraagt zich af of de schrijvers van het 
stuk bij een volgende vergadering aan zouden kunnen schuiven om in gesprek te gaan. Elles 
zal ter voorbereiding van het overleg kijken of er onderdelen van de visie kunnen worden 
toegezonden. 
 
Het aantal hulpbehoevende personen in Zoetermeer stijgt, het zou voor inwoners fijn zijn 
wanneer er woonaanbod voor specifieke doelgroepen wordt voorzien. Het dichtstbijzijnde 
wooncomplex voor bijvoorbeeld doven ligt in Ede. Mensen hoeven niet in hetzelfde huis te 
wonen maar verken wel de optie waarin zij dicht bij elkaar wonen. Actie: Elles legt dit 
onderwerp neer bij het WelThuis. In een vervolgtraject zou met de TR in gesprek kunnen 
worden gegaan over locatiecriteria.   



 

4. Ingekomen post (22 februari – 8 maart) 
Het Orthopedisch centrum heeft de TR gevraagd om mee te denken over hun buitentrap. 
Actie: 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. Mochten de bevindingen aanleiding geven voor een bezoek 
dan zal de TR daartoe over gaan. Bij de beoordeling wordt het eerder geboden advies m.b.t. 
de stations trappen als voorbeeld meegenomen.    
 

5. Actielijst vorige vergadering 
Procesafspraak Silverdome 
In overleg met de beheerder is afgesproken om na versoepeling van de coronamaatregelen 
opnieuw contact op te nemen voor het plannen van een bezoek. 
 

6. Presentatie VGB (13.30 – 14.15) 
Tijdens de presentatie wordt een tweetal projecten vanuit het Vastgoedbedrijf ingebracht. Na 
een presentatie van het voorlopig ontwerp FC Zoetermeer geeft de TR de volgende 
aandachtspunten mee:  

- Zorg voor een goede bereikbaarheid van het MIVA-toilet, zowel vanuit de kantine als 
vanuit de kleedkamers. Pas een schuifdeur i.p.v. draaideur toe bij het toilet. Met 
betrekking tot de maatvoering kan worden gekeken naar de ITS standaard, vul deze 
aan met de Zoetermeerse standaard en een schuifdeur i.p.v. draaideur. 

- Plaats invalide parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de ingang. 
- Maak het gebouw zo veel mogelijk gelijkvloers, pas bij doucheruimtes een drempel toe 

waarvan mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken. 
- Voor de toekomstbestendigheid van het gebouw zou het verstandig zijn om direct 

toegankelijkheidstoepassingen mee te nemen.  
- Werk met losse douchestoelen die kunnen worden gefaciliteerd. Zo voorkom je 

problemen die ontstaan bij enthousiaste voetballers.  
- Wanneer er toch wordt gekozen voor een aparte mindervalide douche, plaats de 

douche dan dicht bij het MIVA-toilet en voorkom dat de ruimte wordt gebruikt als 
opberghok. 

- Houd bij het plaatsen van de trap rekening met het toepassen van een traplift. 
- Pas in het gebouw een antislip laag aan, R11 lijkt de juiste toepassing te zijn.  
- Ledverlichting kan zorgen voor een onaangename schittering voor slechtzienden.  

Neem voor het lichtplan contact op met Visio. 
- Kijk voor de zichtbaarheid van pilaren/kolommen naar de toepassing in het stadhuis. 

 
De TR neemt kennis van de presentatie van het buitenterrein en een stukje openbaar gebied 
van het nieuw te bouwen zwembad in het Van Tuyllpark. Na de presentatie geeft de TR de 
volgende aandachtspunten mee: 

- Houdt bij het inrichten van de invalideparkeerplaats rekening met busjes met een 
achter laadklep. Er zou kunnen worden gedacht aan het verdiepen van de 
parkeerplaatsen.  

- Pas bij een lange hellingbaan een plat vlak toe.  
- Houdt met begroeiing rekening met de zichtbaarheid van de ingang. 
- Zorg ervoor dat scootmobielen overdekt en dicht bij de ingang kunnen worden 

geparkeerd. Personen met een scootmobiel hebben een maximaal aantal meters die zij 
kunnen lopen, kijk hiervoor naar de WMO-normen. 

- Houdt bij het toepassen van de parkeerplekken voor scootmobielen zo veel mogelijk de 
gevellijn vrij. Gevels hebben een gidsfunctie voor slechtzienden.  

- Neem voor verlichting contact op met Visio. 
 
 
 
 



7. Verkiezingen 
Afgelopen week heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de hulpmiddelen, Stemmal, 
looplijnen en andere begeleidingsfaciliteiten werden besproken. Er zal binnen afzienbare tijd 
een ingesproken versie van de kieslijst op de gemeentesite verschijnen. Verder ligt er in ieder 
stembureau een handleiding waar alle maatregelen extra worden uitgelegd. Het is helaas zo 
dat corona voor veel toegankelijkheidsmaatregelen roet in het eten gooit. Elles pleit ervoor dat 
de zaken die nu worden aangedragen bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen worden 
toegepast, zij ziet volgend jaar als herkansing.   
 
Tijdens de vorige TR-vergadering heeft Elles toegezegd dat Erica, Isabella en Hans betrokken 
zouden worden bij de voorlichting van stembureau vrijwilligers. Echter is hiervoor nog steeds 
geen datum, Elles houdt ons op de hoogte. 
 
Doordat mensen geen ervaring hebben met het stemmen via een Stemmal is de angst om 
verkeerd te stemmen erg groot. Elles stelt voor om na corona regelmatig te oefenen met de 
mals zodat iedereen ermee bekend raakt. Een kiezer met een lichamelijke beperking kan 
desgewenst hulp krijgen bij het stemmen (art. J28 kieswet). 
 
Door de komst van de mal lijken opties als een kandidatenlijst in braille of groot lettertype 
ondergesneeuwd te zijn. Het is een gemiste kans dat de lijsten niet in aangepaste vorm 
worden aangeboden door de gemeente. Zoals eerder aangegeven zou Dedicon hierin kunnen 
hebben gefaciliteerd.  
 

8. Discussiestuk PR  
De TR wil in gesprek met Maayke Rusken over een communicatieplan zodat de TR stappen 
kan blijven zetten. De zichtbaarheid van de TR is de laatste periode verwaterd, totdat er een 
volwaardig plan ligt wil de TR dan ook gebruik maken het streekblad. Dit medium lijkt het best 
aan te sluiten bij de doelgroep.  
 
Verder denkt de TR na over het opstellen van een nieuwsbrief, deze zou met een bepaalde 
regelmaat op de website geplaatst kunnen worden. Echter zou de website dan wel bekender 
moeten worden.  
 
Actie: De secretaris neemt contact op met Maayke Rusken, tijdens de vorige vergadering 
deed zij een suggestie om portretten van TR leden op de interne gemeentesite te zetten. De 
bekendheid binnen het ambtelijk apparaat kan op deze manier worden versterkt.  
 

9. Stukken ter kennisname 
De TR heeft met genoegen kennisgenomen van de stukken. 
 

10. Rondvraag 
De TR besluit om dit jaar een aantal toegankelijke openbare toiletten te onderzoeken. Elles 
wijst de TR op de website van Samen op Pad hier worden invalideparkeerplaatsen 
weergegeven met een foto van de locatie. Het lastige van toegankelijke toiletten is echter dat 
veel winkels momenteel nog dicht zijn door corona, de campagne is hierdoor tijdelijk gestaakt. 
Toegankelijke speelplaatsen worden binnenkort toegevoegd aan de website. De gemeente is 
in gesprek met de VNG over het landelijke uitrollen van deze data. 
 
De jaaropgave die TR leden hebben ontvangen van de gemeente klopt in veel gevallen niet. In 
de jaaropgave wordt slechts het laatste kwartaal vermeld, het jaarbedrag bij de belastingdienst 
klopt echter wel. De TR leden worden gewaarschuwd om hier goed naar te kijken bij het 
invullen van het belastingformulier.  
 
Actie: De financiële uitputting die recentelijk is aangeleverd bevat ook fouten, de secretaris 
stuurt het document naar Elles ter controle.  
 
Actie: Komende vergadering zal door de voorzitter vooruit worden geblikt naar september. 
Vanaf september zullen de huidige leden hun eerste termijn hebben voldaan er zal dus 
moeten worden gesproken over mogelijke opvolging.  



 
Actie: Bij een bezoek aan Gymworld viel een van de TR leden op dat er een kunstwerk is 
geplaatst in dezelfde kleur als de stoep. Dit zou een groot struikelblok kunnen vormen, om de 
toegankelijkheid te waarborgen zou ervoor gekozen kunnen worden om de ondergrond een 
andere kleur te geven of gidslijnen aan te brengen.   
 

11. Besloten onderdeel vergadering  
 

12. Sluiting  
16.30 

 


