
Concept-agenda Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 
Aanvang: 13 september 2021, 13.00 – 16.00. 
Locatie: De Kapelaan. Nicolaasplein 2, Zoetermeer 
 

Welkom   

1. Vaststellen agenda 
 

 

2. Vaststellen verslag 14 juni (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.  
 

Bespreking 

3.  Kennismaking Margreet Roemeling Voorall. 13.00 – 14.00 
Afspraken in algemene zin om met elkaar op te trekken, voorbeelden 
visplekken en tracé Randstadrail. Waar kunnen we van elkaar leren?  
 

 

Korte pauze voor de gebarentolk 

4.  Mededelingen 
- Plakken ITs Sticker Gymworld 16 september vanaf 13.00 
- Verkiezing meest toegankelijke gemeente van Nederland, in de 

nabije toekomst worden resultaten bekeken en vergelijken met 
Zoetermeer.   

- Stuurgroep vergadering Zoetermeer inclusief, toelichting Aleidus. 
- Herhaald advies Wastafel MIVA stadhuis, verstuurd op 8 augustus  
- Advies Stallen huurscooters, verstuurd op 9 augustus  
- Testfase nieuwe website Zoetermeer 
- Klankbordgroep station Zoetermeer 
- Uitvraag oktober training ITstandaarden PBT.  
- Lydia heeft nieuw werk gevonden 
- Aanzet nieuwe werkwijze. Tijdens het reces heeft de secretaris een 

aanzet gedaan voor het vormgeven van een nieuwe werkwijze voor 
de komende zittingsperiode. Hier worden momenteel aanvullingen 
op geplaatst door de voorzitter waarna het voorgelegd en 
besproken zal worden met de TR.  

- Kan de volgende vergadering een dag worden opgeschoven? 
Ik heb een foutje gemaakt bij mijn terugvlucht van vakantie 
waardoor ik die maandag pas terug kom ipv zondag 

 

 
Ter info 
 

5. Ingekomen post (14 juni – 13 september) 
- De Bunnik kondigt aan dat zij zijn gestart met fase 2 Het Rond 42 
- De Bunnik kondigt aan dat zij zijn gestart met fase 18 Hogerop 
- Mail Dhr. Bonnet, reactie reeds gegeven door de voorzitter.  
- Reactie Schouw Silverdome (bijlage 5.1) 
- Update Station Lansingerland-Zoetermeer (bijlage 5.2) reeds op 

gereageerd. 
 

 
Ter Info 
 
 

6. Actielijst vorige vergadering 
- IKC oplevering bouw 15 februari 2022, na de mei vakantie 2022 zal 

het pand in gebruik worden genomen. 
- Vooroverleg afronden Driemanspolder, in afwachting reactie 

 
Bespreking 
 
 



- Navraag status Stadspeiling (bijlage 6.1) 
- Vrijwilligersvergoeding stand van zaken 
- Uitputting budget 
- Rene van Oeffel, bezoek wordt georganiseerd in de loop van het 

jaar. 
 

7. Vaststellen Jaarverslag (bijlage 7)  
Ter vergadering kunnen de laatste op en/of aanmerkingen worden 
geplaatst op de voorliggende versie van het verslag. Met de genoemde 
wijzigingen zal het jaarverslag naar het college worden gestuurd.  
 

Bespreking 

8. Week van de toegankelijkheid Hulphonden 
Erica geeft een toelichting van de plannen voor de week van de Hulphond. 
De TR wordt gevraagd het plan eventueel aan te vullen. 
  

Bespreking 

Korte pauze voor de gebarentolk 

9. Toelichting Profit (15.00 – 15.30) 
Kitty van der Elst komt ter vergadering een toelichting geven van  
 

Bespreking 

10. FC Zoetermeer  
Naar aanleiding van het overleg van 8 juli 2021 met de 
welstandscommissie is een update met de laatste tekeningen van het 
nieuwbouwplan FC Zoetermeer aan de Scheglaan toegestuurd.  
De tekeningen die de TR heeft ontvangen zullen door Schalk tekstueel 
worden toegelicht (nazending vanuit Schalk) waarna de TR een eventueel 
vervolg kan overwegen.  
  

Bespreking 

11. Ter kennisname 
- Het inloopspreekuur is op de website geplaatst 
- Concept Woonzorgvisie opgesteld na werksessie 16 juni waar een 

afvaardiging van de TR aanwezig is geweest. (bijlage 11.1) 
- Boek ‘Zicht op Ruimte’ is binnen. 
- Uitnodiging: Entree, maak het mee! - Entree (entreezoetermeer.nl) 

 
Ter info 

12. Rondvraag 
 

 

13. Sluiting  
 

 

  
 
 
 
 

https://entreezoetermeer.nl/over-entree/entree-maak-het-mee/

