Concept-agenda Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
Aanvang: 13 december 2021, 13.00 – 16.00.
Locatie: Zaal 14 Stadhuis. Stadhuisplein 1, 2711 EC, Zoetermeer
Welkom
1.
Vaststellen agenda
2.

Vaststellen verslag 8 november (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
- Terugkoppeling klankbordgroep Entree gebied openbare ruimte
gezet.
- Kennismaking Burgemeester donderdag 13 januari om 16.00 –
17.00.
- Schouw IKC op 20 januari 14.00 – 15.30.
- Toelichting op basisscholen
- Tekenen convenant ‘De kracht van Zoetermeer’
- Terugkoppeling bezoek D66

Bespreking

Ter info

4.

Ingekomen post (8 november – 13 december)
- De correspondentie van afgelopen maand wordt besproken onder
agendapunt 3 en 5.

5.

Actielijst vorige vergadering
- Concept procedurerichtlijnen en handelingskader
- Brief n.a.v. memo picknicktafels
- Aanzet normenkader Fietshekjes op basis van onderzoek.
- Kennismaking Stadsbouwmeester uitgezet
- De vraag voor promotie van het inloopspreekuur en de promotie
m.b.v. portretten zijn intern uitgezet.
- Datum oversteekproef zal lopen via klankbordgroep Entree gebied
openbare ruimte.
- Themabijeenkomst uitgankelijkheid bij noodsituaties. De Raadszaal
is gereserveerd voor 10 februari 12.00 – 14.30. De veiligheidsregio
Haaglanden heeft ons verzoek in behandeling genomen.
- Levensloopbestendig bouwen, PBT heeft nog niet geleverd.

Bespreking

6.

Toelichting Edisonpark (13.30 – 14.15)
Ter vergadering komt Marijke de Vries een toelichting geven van de
ontwikkelingen rond het Edisonpark. (bijlage 6.1 en 6.2)

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
7.

Toegankelijk stemmen (14.15 – 15.00)
Ter vergadering komt Ellen Olthof een toelichting geven van de stand van
zaken rond het toegankelijk stemmen bij de volgende verkiezingen.

Bespreking

Korte pauze voor de gebarentolk
9.

Terugkoppeling Schouw Stadshart
Op 16 november heeft een afvaardiging van de TR het Stadshart
geschouwd. De bevindingen zullen ter vergadering worden besproken.

Bespreking

10.

Bespreken advies toegankelijke speeltuinen
(Bijlage 10) Nazending nieuw conceptadvies

Bespreking

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

