
 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 25 oktober 2021 
 
College van Burgemeester en Wethouders                                                                                                          
van de gemeente Zoetermeer  
 
Geacht college, 
 
Onderwerp: evaluatie informatiedag ‘Entree maak het mee’; verbeteradviezen 
 
Op zaterdag, 9 oktober jl. waren inwoners van Zoetermeer in de gelegenheid om informatie over het 
toekomstige  Entreetraject in te winnen. Een feestelijke bijeenkomst die werd geopend door 
wethouder Rosier. Er was een audiotour, een film en een maquette zodat bezoekers een beeld van 
de (ver)nieuwde wijk kregen. De organisatie was in handen van de  gemeente en de vijf 
grondeigenaren. 
Hoewel de meeste bezoekers enthousiast waren, kreeg de Toegankelijkheidsraad helaas ook signalen 
dat de toegang tot dit Entreemanifest, niet goed toegankelijk was voor mensen met een beperking 
die afhankelijk zijn van rolstoel of scootmobiel.   
 
Ambtelijk overleg wees uit dat de organisatie moeite heeft gedaan om deze dag juist wel toegankelijk 
te maken voor mensen met een beperking. Zo werden er houten vlonders over het gras gelegd zodat 
er een toegankelijk pad voor rolstoel -of scootmobielgebruikers ontstond. Daarnaast waren er zeven 
suppoosten om bezoekers wegwijs te maken. In theorie was de Entreemanifestatie geschikt voor ook 
mensen met een beperking. 
De Toegankelijkheidsraad signaleert dat de uitvoering beter had gekund. Meer aandacht in de 
toekomst van suppoosten voor mensen met een rolstoel of scootmobiel bij manifestaties; juist deze 
bezoekers hebben behoefte aan een zekere ondersteuning om hun weg te vinden op het terrein 
waar een manifestatie wordt gehouden. 
 
Een toekomsttip voor het Entreegebied. De ingang van de manifestatie liep via het parkeerterrein.  
Deze ingang was en is ontoegankelijk voor veel mensen met een beperking. Het alternatief is om van 
een begaanbaar pad elders op het terrein gebruik te maken. Op 9 oktober jl. was dat pad met een 
hek afgesloten. Ontsluit dat hek voor mensen met een beperking. 
Als daarnaast ook nog duidelijk(er) wordt aangegeven waar voor rolstoel- en scootmobielgebruikers 
een (alternatieve) ingang is (met extra borden)  en op deze plaats (ook) suppoosten staan, is het 
probleem hopelijk opgelost. Voor organisatoren betekent het hoogstens een tweede checkpoint voor 
een QR-code. 
 



De Toegankelijkheidsraad verwacht dat bij volgende evenementen of manifestaties bij de uitvoering 
meer rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen met een beperking, opdat ook zij die 
evenementen of manifestaties kunnen bijwonen.  
 
Wij verzoeken u de inhoud van deze brief ook te delen met de gemeenteraad en uw ambtenaren. 
 
Hoogachtend, 
 
namens de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer, 
 
Hans Lindeboom 
Voorzitter  


