
 

Onderwerp:  Conceptverslag Vergadering Toegankelijkheidsraad    

Vergaderdatum  18 oktober 2021 

Vergadertijd: 

Vergaderplaats:  

13:00 - 16:00 uur 

De Kapelaan 

Aanwezig: 

Erica Wouterloot, Isabella Willems, Hans Lindeboom, Aleidus Aalderink, 

Theo Baijer, Koos Graniewski, Schalk Bontenbal en Wouter van Heugten 

(ambtelijke ondersteuning). 

Afwezig:  

Gasten: Niek van der Velde 

 

1. Vaststellen agenda 
 

2. Vaststellen verslag 13 september  
Het verslag wordt met de gedeelde aanpassingen via de mail vastgesteld.  
 

Voorall gaat bij scholen langs om in gesprek te gaan met kinderen over het leven met een 
beperking. De TR zou dit ook in Zoetermeer op willen zetten Theo, Isabella en Erica hebben 
hier al goede ervaring mee. Hans neemt buiten de vergadering contact met hen op om te 
brainstormen, hij komt hier bij de volgende vergadering op terug.   

3.  Mededelingen 
De Gemeente heeft een opdracht Levensloopbestendig bouwen bij PBT uitgezet, deze reactie 
wordt in de loop van de maand verwacht. De TR nodigt Paul uit voor de vergadering van 8 
november zodat het resultaat kan worden besproken.  

Aanzet nieuwe werkwijze wordt tijdens de volgende vergadering besproken.  

In de wandelgangen wordt gezegd dat de vrijwilligersvergoeding voor de TR vanaf volgend 
jaar een feit is.  
 

Hans zal komende week aanschuiven bij een Webinar brandveiligheid waarin aandacht wordt 
besteed aan bouwkundige normen en het bouwbesluit. Het bouwbesluit is wettelijk vastgesteld 
de interactie met NEderlandse Normen (NEN) is echter niet altijd vanuit beide kanten wettelijk 
vastgelegd.   
 

De TR-vergaderingen van 2022 zijn op iedere 2e maandag van de maand ingepland.  

De bijeenkomst van de Woonzorgvisie is verplaatst naar 15 november.  
 

De TR zal het jaar traditiegetrouw afsluiten met een etentje, Hans verzorgd de reservering. 



4.  Ingekomen post (13 september – 18 oktober) 
Reactie advies parkeren deelscooters  
Uit de reactie van de gemeente: op basis van artikel 2:39 van de APV moeten fietsen, scooters 
e.d. op een trottoir zodanig zijn geplaatst dat zij geen overlast voor overige gebruikers 
veroorzaken. Dat geldt ook voor deelvoertuigen.                                                                    
 
Team Handhaving handelt in principe alleen op basis van concrete meldingen. In geval van 
een melding over overlast door een verkeerd geparkeerd deelvoertuig, wordt opgetreden zoals 
bij alle meldingen het geval is. Omdat het fenomeen deelvoertuig relatief nieuw is voor 
Zoetermeer, is er nog weinig bekend over het aantal meldingen van overlast. 
 
Art. 2:39 stelt dat scooters op een trottoir geen overlast mogen veroorzaken. Mag een 
handhaver als hij zelf constateert dat een scooter verkeerd staat dan optreden/verbaliseren. 
Een APV is namelijk punitief, oftewel bestraffend. Wat is nou de werkinstructie van de 
handhavers, wat gaan ze doen? 
 

Mail Gecertificeerde hulphonden 
De TR is ervan op de hoogte dat er zo nu en dan misbruik wordt gemaakt van hulphond 
dekjes. De honden kunnen op deze manier altijd mee naar binnen en hun baasjes kunnen zo 
verzaken in hun schoonmaakplicht. De TR heeft echter de hulphonden in de week van de 
toegankelijkheid onder de aandacht gebracht. Het onderwerp zal in de gaten worden 
gehouden.  
 

Reactie advies de Nieuwe Driemanspolder  
De TR wacht de tekeningen af. Verder zijn zij benieuwd of de nieuw aangebrachte 
vogelkijkwanden zullen worden voorzien van heldere bewegwijzering.  
 

5. Actielijst vorige vergadering 
Jaarverslag  
Laatste aanpassingen worden aangebracht waarna het wordt verspreid. Dit jaar zal het verslag 
ook naar partner organisaties en lokale nieuwsbladen worden gestuurd.  

In de loop van november zal een Schouw bij de Leopoldhove en het Stadshart worden 
ingepland.  
 

6. Procedureregels bij adviezen 
De TR merkt op dat er te vaak om reactie moet worden gevraagd bij adviezen. De TR zal 
daarom een aantal regels uitwerken, zo wil de TR actief om reactie vragen nadat er twee 
maanden zijn verstreken. Wanneer de TR tijdig op de hoogte wordt gehouden kan deze twee 
maanden worden opgerekt. Deze regels zullen intern worden vastgesteld als handelingskader, 
waarvan de hoofdlijn met adviezen zal worden meegestuurd. Verder zal er een lijst worden 
bijgehouden om dergelijke herinneringen tijdig te sturen.  
  

7. Terugblik training PBT  
De TR heeft de training van PBT als erg nuttig ervaren. Het verbaasd de TR dat de breed 
aanwezige kennis in Nederland niet ten volste wordt benut.  
  
PBT is een commercieel partij die werkt voor een opdrachtgever. De TR is van mening dat de 
adviezen van PBT hierdoor vaak niet ver genoeg gaan. Er blijft een marge waar de TR van 
aanvullende waarde is. Bijvoorbeeld waar het gaat om licht, contrasten, raampartijen/ 
glasoppervlakten, signing. Het boek Zicht op ruimte vult deze marge ook op. De 
ervaringsdeskundigheid van de TR biedt essentiële aanvullingen op rapporten van het PBT, dit 
zorgt ervoor dat zaken niet over het hoofd worden gezien.  
 



Over Gymworld kan worden gezegd dat PBT nog wat aanvullende correcties heeft 
aangegeven tijdens een recente schouw ervan, vlak voor de training met ons. Ook was PBT 
niet enthousiast over de plaatsing van het kunstwerk voor de ingang. 
 
De bijeenkomst is in opdracht van de TR gezien het gezelschap niet te technisch ingezet. De 
VAC leden waren erg tevreden dat zij voor de bijeenkomst waren uitgenodigd. De training 
biedt ook de gelegenheid voor meer bewustwording onder onze partners. Een uitnodiging voor 
een volgende training zal daarom ook bij de gemeente worden uitgezet.   
 
Koos stelt voor om zelf een normenboek op te stellen op basis van de ervaringen in 
Zoetermeer. Het normenboek zou ieder jaar kunnen worden aangevuld en bijgesteld om 
veranderingen het hoofd te bieden. De PBT-normen zouden hiervoor als basis gebruikt 
kunnen worden. Verder ziet Koos een handelingswijze voor zich, waarbij de TR-aanvullingen 
plaatst op een uitgebracht PBT-rapport.   
 

8. Verkennen opties themabijeenkomst 
De TR wil in februari een lezing organiseren. Voor deze lezing zullen partnerorganisaties, 
beleidsmakers, beslissers, het college en de gemeenteraad worden uitgenodigd. De secretaris 
verkent de mogelijkheden voor een gepaste zaal binnen de gemeente. Bij voorkeur wordt er 
tijdens de lezing theorie aan de praktijk gekoppeld. Als sprekers worden architect Ed Bijman, 
Berry den Brinker (Zicht op ruimte) en Marie Sanders genoemd. Wanneer de activiteit bevalt 
zou het tweemaal per jaar kunnen worden ingepland met wisselende sprekers, op deze manier 
kunnen actuele thema’s worden voorzien van een lezing.  
 

9. Terugblik dag van de Witte Stok. 
Op 15 oktober organiseerde de TR een bewustwordingsactiviteit n.a.v. de dag van de Witte 
Stok. Het was goed weer en er was veel interesse van het publiek. Er zit erg veel gevoel 
achter een dag zoals deze het was daarom van belang om een activiteit op deze dag te 
plannen, de TR is tevreden dat dit is gelukt.   
 

10. Terugblik week van de toegankelijkheid Hulphonden 
De TR kijkt tevreden terug op de interviews/portretten die in de lokale media zijn beland.  

11. Toelichting Entree (15.00 – 15.30) 
Niek van der Velde komt ter vergadering een toelichting geven van de vorderingen in het 
Entree gebied. 
 
Niek betreurt de mediaberichten over tegenvallende toegankelijkheid bij de 
participatiebijeenkomst van afgelopen week. In de voorbereiding was toegankelijkheid van de 
bijeenkomst een van de focuspunten. Bij het evenement liepen meerdere gastheren/ 
gastvrouwen en er was extra verharding geplaatst. Doordat de ingang op het laatste moment 
werd verplaatst hield de bebording wat te wensen over. De gast in kwestie kon hierdoor niet 
zelfstandig de toegankelijke deur vinden, er was namelijk wel in een toegankelijke ingang 
voorzien. Het ophelderen van dergelijke situaties blijft een aandachtspunt voor volgende 
participatiebijeenkomst. Het evenement zelf was gelukkig een groot succes en kreeg veel 
positieve reacties. 
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het structuurontwerp openbare ruimte. In dit 
proces is de vervolgfase gestart waarin landschapsontwerper Echo en Witteveen en Bos zijn 
gestart met de uitwerking. Wanneer het voorontwerp af is zal deze worden gedeeld met de 
klankbordgroep. De TR zit momenteel in de klankbordgroep van het station en wordt graag 
betrokken bij de klankbordgroep openbare ruimte. De secretaris zal de projectleider Evert-Jan 
den Akker aanschrijven voor een uitnodiging. Aan de hand van de datum zal binnen de TR 
worden gekeken wie er bij de klankbordgroep aan schuift. 
 



Het voorstel om een oversteekproef te organiseren is bij de ontwerper van de Afrikaweg 
neergelegd. Niek verwacht dat er de tweede helft van november een proef zou kunnen 
plaatsvinden.  
 
De MER is als onderdeel van het bestemmingsplan bij de gemeente aangeboden, hier zal in 
het eerste kwartaal door de gemeenteraad naar worden gekeken. Daarna zal het 
bestemmingsplan ook ter inzage worden gelegd voor zienswijzen.  
 
De plannen bij Terra Nova worden steeds groter waardoor de stedenbouwkundige het niet 
meer als paviljoen ziet. Dit levert andere vragen op voor de inpassing van het gebouw, deze 
vragen zullen moeten worden beantwoord voor er concrete plannen worden gemaakt.  
 
De TR spreekt zijn verbazing uit over het lage aantal sociale huurwoningen in het plan, en de 
afspraak van slechts 15 jaar waarbinnen de huur laag wordt gehouden bij de goedkope 
huurwoningen. Verder lijken alle woningen in een relatief kleine maat 40 – 50 m2 te worden 
opgeleverd. 
 
In het woonbeleid van de gemeente wordt niet verplicht dat goedkope woningen ook sociale 
huurwoningen moeten zijn, daarnaast staat de termijn van 15 jaar ook in het woonbeleid. Het 
verschil met de termijn van woningcorporaties is hiermee te groot geworden. De gemeente is 
dan ook in gesprek met de ontwikkelaars om de kunstmatig lage huur niet voor 15, maar voor 
20 jaar vast te zetten. Verder wordt er gekeken of er met geld uit het Rijk een ander 
woningbouwaanbod kan ontstaan met meer woningen van 60-70m2. Dit potje richt zich op 
betaalbare driekamerappartementen zodat ouderen kunnen doorstromen. Hier is een 
inspanningsverplichting bij afgesproken met ontwikkelaars. Landelijk is er voornamelijk vraag 
naar woningen met middel dure huur (tot 1100 euro per maand), er is in het plan vooral op 
deze woningen ingezet om de doorstroming op de woningmarkt te faciliteren.   
 
Komt er ook een winkelvoorziening aan de Afrikaweg? 
In de Entree komt geen nieuw winkelcentrum, een nieuw centrum zou te veel kunnen 
concurreren met de andere centra. Het is juist de bedoeling om de centra om het Entree 
gebied te laten profiteren. Er zullen hier en daar wel wat winkeltjes komen, deze winkels 
moeten passen binnen de identiteit van het gebied. Dit zal door een plintmakelaar worden 
beoordeeld, hij/zij borgt de kwaliteit.  
 
Het plan houdt rekening met een trend van toekomstig lager aantal autobezit door onder 
andere deelmobiliteit.  
 
De TR vindt het een gemiste kans dat het plan volledig op stroom inzet en er lokaal geen 
energiemix aanwezig is.  
 

12. Toegankelijkheid bij participatiemomenten  
De fysieke toegankelijkheid bij participatiemomenten van de gemeente levert zo nu en dan 
vragen op. De situatie die zich voor deed is zojuist toegelicht door Niek. 
 
Hans zal namens de TR een brief opstellen om het onderwerp aan te kaarten. In de brief zal 
aandacht worden gevraagd voor de toegankelijkheid bij participatiemomenten. In de brief 
worden de bordjes en het correct plaatsen van personeel als aandachtspunten meegenomen.   
 

13. Ter kennisname 
Memo afdoening motie Toegankelijke picknicktafels  
Er staan twee nieuwe onderrijdbare picknicktafels gepland. De tafel die recent is geplaatst, 
aan de Voorweg ter hoogte van station Voorweg, is door een te hoge stoeprand niet te 
bereiken voor mensen in een rolstoel. Hans schrijft een brief waarin hij namens de TR zijn 



waardering uitspreekt over de koerswijziging, maar dat er in het vervolg rekening moet worden 
gehouden met de bereikbaarheid van de tafels.   

14. Rondvraag 
Theo vraagt of het inloopspreekuur, gepromoot kan worden via het streekblad en intern via 
Enzo. De secretaris zal dit verzoek bij de afdeling communicatie uitzetten. Er wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden voor de publiciteit die rond de nieuwe zittingsperiode van de 
TR zou worden ingezet.  
 

Afgelopen week is het plan voor het Edisonpark binnengekomen met de vraag of de TR hierop 
zou willen reageren. Het plan wordt door de secretaris rondgestuurd, de TR kan op basis van 
deze bespreking een reactie verzorgen. Zaken die opvallen: 

- De afstand naar de vuilnisbak is erg groot. 
- Een aansluiting met het openbaar vervoer lijkt er niet te zijn. 
- De dagelijkse boodschappen moeten in een andere wijk worden gehaald.  
- Parkeren aan de rand van het gebied levert grote loopafstanden op. Het is onduidelijk 

of rolstoelgebruikers de mogelijkheid krijgen tot een parkeerplaats aan huis.  
- Het materiaal wat wordt gebruikt voor de verharding is nog niet bekend.  

 
Schalk zal namens de VAC bovenstaande punten meenemen. De TR nodigt de 
stedenbouwkundige Richard den Blanken uit voor de vergadering van 8 november. Ter 
vergadering zouden aanvullingen geplaatst kunnen worden op de input vanuit de VAC. 
Hiermee kan de ervaringsdeskundigheid van de TR op een juiste manier worden 
meegenomen. 
 

15. Sluiting  
 

  
Actielijst 
 
ACTIEHOUDER ACTIE 

WOUTER Houdt contact P. Seitzinger Woningbouw checklist (Q3) organiseert een 
brainstorm na het zomerreces, uitgenodigd voor vergadering 8 nov. 

WOUTER Jaarlijks overleg Vidomes, Goede Woning en Vestia inplannen (voor 
zomerreces) 

ALEIDUS Koppelt woonvraag slechthorende terug naar WelThuis 
WOUTER Update Terra Nova, via Peter  
WOUTER Update Niek entreegebied (januari) 
- IKC-oplevering bouw 15 februari 2022, na de meivakantie 2022 zal het 

pand in gebruik worden genomen. De TR wil graag na de oplevering 
een schouw uitvoeren. 

WOUTER De Keyprojecten zullen in de novembervergadering worden 
geagendeerd aan de hand van de bespreking van het voorstel nieuwe 
werkwijze TR.  

WOUTER Navolging betrokkenheid interieur FC Zoetermeer (in afwachting nieuwe 
tekeningen zie bijlage vergadering 18 oktober) 

WOUTER Afspraak schouw Leopoldhove 
WOUTER Opvragen stavaza uitstallingenbeleid stadshart  
HANS Brainstorm toelichting op scholen 
HANS  Finaliseert Jaarverslag en stuurt deze naar gemeenteraad/B&W 
WOUTER/ 
HANS 

Laat het jaarverslag inbinden voor alle TR leden nadat hij de verzonden 
versie heeft ontvangen van Hans 

HANS  Schrijft concept procedurerichtlijnen en handelingskader 
WOUTER Verkent mogelijkheden lezing in februari  
HANS Schrijft Brief n.a.v. memo picknicktafels 
HANS Schrijft Brief toegankelijkheid bij participatiemomenten 



WOUTER Gaat na of er promotie via het streekblad en Enzo gemaakt kan worden 
voor het inloopspreekuur 

WOUTER Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het publiceren 
van portretten/interviews 

WOUTER Verzoek indienen toelichting stedenbouwkundige Edisonpark in 
vergadering 8 november. 

WOUTER Houdt contact met Niek over de oversteekproef tweede helft november 
WOUTER 2022 Q1 inzagelegging MER rapport Entree 

 
 


