
Concept-agenda Vergadering Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 
Aanvang: 18 oktober 2021, 13.00 – 16.00. 
Locatie: De Kapelaan. Nicolaasplein 2, Zoetermeer 
 

Welkom   

1. Vaststellen agenda 
 

 

2. Vaststellen verslag 13 september (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.  Mededelingen 
- Plakken ITs Sticker Gymworld 
- Testfase nieuwe website Zoetermeer 
- Opdracht Levensloopbestendig bouwen reactie PBT verwacht voor 

maandag 25 oktober. 
- 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.  

- Opdracht aanpassen hoektegels kunstwerk is uitgezet 
- Vrijwilligersvergoeding  
- Landelijke toegankelijkheidsprijs 

 

 
Ter info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreking 

4. Ingekomen post (13 september – 18 oktober) 

- Reactie advies parkeren deelscooters 200921 (bijlage 4.1) 
- De Bunnik kondigt aan dat zij zijn gestart met fase 17 

Promenadeplein en fase 19 Burgemeester Wegstapelplein. 
- Mail Gecertificeerde hulphonden (bijlage 4.2) 
- Reactie FC Zoetermeer (bijlage 4.3) 
- Reactie advies de Nieuwe Driemanspolder (bijlage 4.4) 
- Reactie Voorall presentatie Digitalisering (bijlage 4.5) 

 

 
Ter Info 
 
 

5. Actielijst vorige vergadering 
- Versturen Jaarverslag 
- Markt 10 toelichting op 8 november, potentieel keyproject. 
- Afspraken toelichting Profit 
- Keyprojecten, 8 november 
- Inplannen Schouw Leopoldhove (na 5 oktober) 
- Toelichting toegankelijke stemlocaties (8 november voorgesteld) 

 

Bespreking 
 
 

6. Procedureregels bij adviezen 
De TR wordt gevraagd om op hoofdlijnen te komen tot een gewenste 
procedure. De brainstorm zal bij de volgende vergadering als concept 
worden besproken.  
 

Bespreking 

Korte pauze voor de gebarentolk 
 



7. Terugblik training PBT  
Ter vergadering wordt de tijd genomen om terug te blikken op de training 
van PBT.  
 

Bespreking 

8. Verkennen opties themabijeenkomst 
De TR wordt gevraagd na te denken over de kaders van een 
themabijeenkomst. Wanneer, waarover en voor wie wil de TR dit 
evenement organiseren? 
 

Bespreking 

9. Terugblik dag van de Witte Stok. 
Op 15 oktober organiseerde de TR een bewustwordingsactiviteit n.a.v. de 
dag van de Witte Stok.  
 

Bespreking 

10. Terugblik week van de toegankelijkheid Hulphonden 
De voorbije weken zijn er interviews afgenomen met eigenaren van 
hulphond. De TR wordt gevraagd hoe deze interviews zijn gegaan en wat 
zij vinden van het resultaat. 
 

Bespreking 

Korte pauze voor de gebarentolk 
 

11. Toelichting Entree (15.00 – 15.30) 
Niek van der Velde komt ter vergadering een toelichting geven van de 
vorderingen in het Entree gebied. 

 

Bespreking 

12. Toegankelijkheid bij participatiemomenten  
De fysieke toegankelijkheid bij participatiemomenten van de gemeente 
levert zo nu en dan vragen op. De voorzitter zou ter vergadering 
oplossingen/ verbeteringen willen verkennen. 
 

Bespreking 

13. Ter kennisname 

- Memo afdoening motie Toegankelijke picknicktafels (bijlage 13.1) 
- Memo afdoening motie Paragrafen duurzaamheid en 

toegankelijkheid beter invullen (bijlage 13.2) 
- Zicht op Ruimte (bijlage 13.3) 

 

Ter info 

14. Rondvraag 
 

 

15. Sluiting  
 

 

  
 
 
 
 


