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Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad

Vergaderdatum

22 februari 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:
1.
2.
3.

4.

Maayke Rusken, Elles Osnabrugge en Niek van der Velde

Vaststellen agenda
Vaststellen verslag 11 januari (bijlage 2)
Na verwerking van de gemailde opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
Mededelingen
Bezoek Silverdome wordt verplaatst naar een moment waarop dit weer fysiek mogelijk is, het
bezoek blijft op de actielijst staan. De TR stelt voor dat het bezoek ook in twee groepen zou
kunnen plaatsvinden zodat ieder perspectief wordt meegenomen. Dit zou op dezelfde dag
een half uur na elkaar kunnen gebeuren.
Na een beoordelingsronde over de mail is de brief aangaande het uitstallingsbeleid Stadshart
verstuurd.
Ingekomen post (11 januari – 22 februari)
De TR neemt met genoegen kennis van de ingekomen stukken. Er zal voor de vergadering
van 8 maart een afspraak worden gemaakt voor de presentatie van de VO’s van VGB.
Vanuit het Terra Nova project is een verzoek gekomen om in de april vergadering naar de
voorlopige plannen te kijken. De TR gaat hiermee akkoord en wacht de documenten af.

5.

Actielijst vorige vergadering

6.

Presentatie Participatie in de Omgevingswet door Maayke Rusken (13.30 – 14.15)
Participatie wordt ingezet om in gesprek te gaan en aan de voorkant zaken te regelen. De
Gemeente Zoetermeer heeft in de kadernota haar participatiebeleid vastgesteld. De komende
maand wordt de kadernota toegepast op cases om te kijken hoe het participatieproces
invulling zal krijgen. Hier kunnen eventueel extra eisen bij worden vastgesteld. De gemeente
wil namelijk stimuleren dat participatie door initiatiefnemers zo veel mogelijk wordt uitgevoerd.
Om dit te ondersteunen ontwikkeld de gemeente een participatiewijzer.
Op welk moment in het ontwikkelproces wordt participatie vormgegeven?
Overheden mogen zelf bepalen op welk moment ze tot participatie over gaan.
Hoe wordt de participatie van een adviesraad als de TR met de komst van de omgevingswet
vormgegeven?
De komst van de omgevingswet geeft geen extra handvaten voor een extra betrokkenheid
van adviesorganen. Maayke adviseert om hier, los van het participatieproces binnen de
omgevingswet, afspraken over te maken met de organisatie.
Op welk moment in het proces wordt de TR betrokken?

Er wordt momenteel per geval gekeken of de TR wordt uitgenodigd om aan het
participatietraject deel te nemen, er is momenteel niks standaard in het proces opgenomen.
De TR dringt eropaan om dit wel vorm te geven, adviezen hebben meer impact wanneer ze in
de beginfase van een project kunnen worden meegenomen. Het nieuwe zwembad is een
goed voorbeeld van de handelswijze zoals de TR deze voor zich ziet.
(Actie) Maayke stelt voor om intern aan de zichtbaarheid van de TR te werken door korte
interviews met TR leden op Enzo (het interne platform van de gemeente) te zetten. Het is
hierbij ook interessant om inzichtelijk te maken wat het projectontwikkelaars heeft opgeleverd
om samen met de TR een traject te doorlopen. Maayke neemt dit met Cathinca op, zij maakt
een voorstel en koppelt deze terug naar de TR.
7.

Gesprek Entree met Niek van der Velde (14.15 – 15.00)
Het is al even geleden dat Niek de TR voor het laatst heeft bezocht. Het is vervelend dat de
fysieke afstand ook wat onbedoelde communicatieafstand heeft ontwikkeld. Niek stelt daarom
voor om eens per kwartaal bij de TR langs te komen.
De oversteekproef zoals we deze in een eerder stadium met elkaar hebben doorgesproken is
door de coronamaatregelen helaas niet uit te voeren. Ter vervanging heeft de gemeente een
proef voorgesteld waarbij wordt gekeken naar een locatie met een vergelijkbare
oversteekafstand. Dit alternatief was voor de TR niet voldoende, het verschil is waarschijnlijk
te groot en de Europaweg biedt een totaal andere belevingservaring. De TR stelt dan ook
voor om de proef uit te stellen totdat er een voorlopig ontwerp is. Dit ontwerp zou op een
parkeerterrein uitgetekend en zorgvuldig getest kunnen worden. Op dit moment worden voor
de oversteek tijd de CROW-definities gehanteerd. De TR vraagt zich af of dit voor mensen
met een beperking wel genoeg is.
Niek verwacht dat deze handelingswijze mogelijk zal zijn in het proces. De gemeente hoopt
deze zomer een ontwikkelaar vast te leggen, zij zullen vervolgens een voorontwerp
terugkoppelen naar de gemeente. Dit betekent dat de proef rond oktober zou kunnen worden
uitgevoerd. Niek zal deze handelswijze eerst intern moeten bespreken.
Het bewoners adviesteam heeft een rapport opgesteld m.b.t. de Entree, de TR is benieuwd
wat Niek zijn mening is over de inhoud van het rapport.
Het rapport bevat veel nuttige zaken die we zeker mee zullen nemen, maar is te gedetailleerd
om nu inhoudelijk op in te gaan. Mocht de TR-aanvulling hebben dan nemen we dit graag
mee. Veel van de zaken pas over een jaar aan bod, verder staan er ook veel onderdelen in
die al in het proces zijn meegenomen, we zijn blij dat we hierover op een lijn zitten.
Het bestemmingsplan zal rond juni klaar zijn. Het plan bevat veel globale zaken, Niek voorziet
geen rol voor de TR bij het beoordelen van het plan.
De TR verwijst voor het station Entree gebied naar het advies wat destijds is geschreven voor
station Lansingerland, hier staan breed toe te passen zaken in.
Niek geeft toelichting op de schetsen van het stations knooppunt uit de krant. Mandelaweg is
momenteel geen hoogwaardig ov-knooppunt, de gemeente zal een aantal koppelingen in het
gebied maken zodat het wel een hoogwaardig knooppunt wordt. Het is nog de vraag of de
ontwikkelingen mogelijk zijn, het project zit in de onderzoeksfase. De TR zal t.z.t. in de
klankbordgroep worden meegenomen. De TR hoopt dat er niet zal worden gekozen voor een
dynamisch busstation, het is zeer lastig (tot bijna onmogelijk) voor visueel beperkten om op
een verantwoordelijke manier gebruik te maken van een dergelijk station.
Het proces wat Niek momenteel voor ogen heeft, heeft een kickstart gekregen door een
woningbouwimpuls vanuit het Rijk. De businesscase zal in mei aan de raad worden
aangeboden, wanneer de raad hiermee akkoord gaat kan hij verder met het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan komt vervolgens ter inzage te liggen voor hij wordt

vastgesteld. Hierna zal de vergunningaanvraag worden beoordeeld waarna er kan worden
gebouwd. Het gehele proces zal in ieder geval nog 1,5 jaar duren.
8.

Bezoek Bibliotheek gemeentehuis
De inrichting van de Bibliotheek zal worden aangepast. In aanloop naar deze aanpassingen is
de TR gevraagd om aandachtspunten mee te geven.
- Probeer de glazen plaat niet in de looproute terug te laten komen, dit is niet prettig
voor hulphonden.
- Neem bij de inrichting de breedte en draaicirkelnormen van de VAC mee.
- Behoud de onderrijdbare balie. Wanneer er voor één balie gekozen moet worden
behoudt dan de onderrijdbare balie.
- De TR is geen voorstander van het toepassen van een vloerkleed. Wanneer deze
toch worden toegepast zorg er dan voor dat deze niet in de looproute ligt. Gebruik een
glad vloerkleed en zorg dat het vloerkleed het liefst geen, maar als het moet zo min
mogelijk verschilt in hoogte van de vloer.
- Laat tekstuele informatie contrasteren en gebruik lettertype 22, dit kan ook in de
digitale informatievoorziening worden doorgevoerd.
- Biedt bezoekers de mogelijkheid om boeken te lezen met een leesloep.

9.

Bezoek/schouw visplekken en Balijbos
Koos en Schalk zijn op beide locaties wezen kijken en lichten de TR in over hun bevindingen
aan de hand van hun foto’s en het beoordelingsformulier. (Bijlage 9.1 t/m 9.6)
Van de paden bij het hondenstrand is inmiddels een melding gemaakt via de gemeentelijke
website. De paden in Rokkeveen zijn er vaak slecht aan toe, hier zou de gemeente meer
aandacht aan moeten besteden. Hier zou de TR binnenkort een advies/brief over naar de
gemeente kunnen sturen.
Tijdens de schouw van de visplekken is voor het eerst gebruik gemaakt van het
schouwformulier. De helling naar de visstijger is behoorlijk stijl, afhankelijk van de ondergrond
is het wel of niet mogelijk om zelfstandig naar boven te komen. Bij natte omstandigheden lijkt
dit niet mogelijk te zijn. De ervaring is dat het formulier niet toereikend is voor de objecten die
zijn geschouwd. Het is de vraag of de locaties voldoende aanleiding bieden om op
toegankelijkheid te beoordelen. In dergelijke gevallen zou een melding als burger kunnen
volstaan. Echter gebruikt de TR liever een directe feedback naar de behandelend ambtenaar
om het onderwerp meer kracht mee te geven. De schouw heeft op aanvraag plaatsgevonden,
de secretaris zal daarom de gebiedsregisseur uitnodigen die de uitvraag heeft gedaan.

10.

Brief Schematische situatieschets werkwijze TR
Naar aanleiding van het overleg met Wethouder Ter Laak heeft de TR een schematische
situatieschets ontwikkeld. De brief kan zonder aanpassingen naar de wethouder Ter Laak
worden gestuurd. De voorzitter zal hier zorg voor dragen.

11.

Rondvraag
Stembureaus
- Het stembureau in het stadshart wordt volledig toegankelijk gemaakt.
- Momenteel worden afgekeurde locaties toegankelijk gemaakt voor de volgende
verkiezingen.
- Er komt een audiovisuele in werkdag om informatie te geven hoe je mensen het best
kunt begeleiden bij het gebruik van deze tools. De TR wordt gevraagd te helpen bij dit
proces. Erica, Isabella en Hans sluiten hier graag bij aan. Zij zullen hier bericht over
krijgen van Elles.
- Elles komt schriftelijk terug op de toepassingen die voor doven worden gebruikt in het
stadhuis.
- Achter op de stemwijzer staat welke bureaus voor welke mensen toegankelijk zijn.
- Een proef met poststemmen heeft in Den Haag niet het resultaten geleverd waarop
werd gehoopt, 50% van de briefstemmen zou ongeldig moeten worden verklaard.
- Voor de volgende verkiezingen zou de gemeente ervoor kunnen kiezen om de
kandidatenlijst in te laten spreken, dit is mogelijk bij Dedicom (zij doen ook passend

lezen) Wellicht kan de gemeente hierbij aansluiten, zodat de kandidatenlijst in
aangepaste vorm kan worden aangeboden (grote letters of audio).
12.

Besloten onderdeel vergadering

13.

Sluiting

