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Inleiding
Voor Onbeperkt Oost was 2016 een jaar met ingrijpende gebeurtenissen.
In juli werd eindelijk de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet (Amvb)
waarborgt de toegankelijkheid door toegankelijkheidseisen verplicht te stellen in
de openbare ruimte, in overheidsgebouwen, maatschappelijke accommodaties,
musea, de Horeca, winkels, scholen en zwembaden. Vanaf 1 januari 2017 kunnen wij bij ons advieswerk verwijzen naar deze wettelijke regels.
Verder waren er de bezuinigingen die m.n. doorgevoerd werden binnen het kader van onze subsidievoorziening en waardoor wij dit jaar minder subsidie van
het stadsdeel hebben ontvangen. Helaas wordt dat in 2017 nog weer minder.
Voor onze belangenbehartiging en met name de advisering zijn wij via Cliëntenbelang Amsterdam dit jaar ook steeds meer afhankelijk geworden van de gemeente Amsterdam en minder van stadsdeel Oost. Een ontwikkeling die wij met
de nodige reserve volgen. Wij zijn en blijven een belangenvereniging voor mensen met een beperking in Amsterdam Oost en kunnen deze belangen het beste
behartigen vanuit ons stadsdeel.
Dit jaar zijn wij op verschillende manieren bezig geweest met het werven van
nieuwe vrijwilligers; van het volgen van een cursus en een project met studenten
tot netwerken bij andere belangen/bewonersorganisaties. Het resultaat is dat we
2 nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen. Positief dus, maar we gaan wel
verder met werven. Er zijn nog diverse “open plekken”.
Onze andere actieve vrijwilligers hebben dit jaar weer met veel inzet meegewerkt om de belangen van mensen met een beperking te behartigen.
Het bestuur van Onbeperkt Oost bedankt hen hiervoor.
Ook in 2017 blijft Onbeperkt Oost zich inzetten voor gelijke kansen voor mensen met een beperking.
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Onbeperkt Oost houdt zich vanaf 2012 bezig met de voorwaarden die aan
gelijke kansen zijn verbonden. Zo zijn Fysieke en Sociale toegankelijkheid
belangrijke voorwaarden om aan de samenleving deel te kunnen nemen.
Hieronder volgen de werkzaamheden van onze verschillende werkgroepen in
2016 op dit gebied:
De werkgroep Toegankelijkheid
Dit jaar heeft de werkgroep van projectleiders van stadsdeel Oost via het
Ingenieursbureau Amsterdam een aantal verzoeken gehad om op fysieke
toegankelijkheid te adviseren op herinrichtings- en nieuwbouwprojecten in ons
stadsdeel. Dit is niet voor alle projecten in de openbare ruimte gevraagd, maar er
is wel een begin gemaakt met toegankelijkheid in de procedures op te nemen.
De werkgroep heeft daarnaast in 2016 op eigen initiatief contact gelegd met
projectleiders om toch te kunnen adviseren over de bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de overige herinrichtingen en nieuwbouw
in stadsdeel Oost.
Daarnaast heeft de werkgroep d.m.v. schouwen van pleinen, kruispunten
(winkel)straten, bruggen en gebouwen het stadsdeel geattendeerd op plekken in
Oost waar de toegankelijkheid niet of niet voldoende gewaarborgd is.
(zie het overzicht op bijlage 1)
De Centrale Verkeerscommissie
Leden van de werkgroep Toegankelijkheid adviseren via Cliëntenbelang
Amsterdam ook op projecten in Oost die in de Centrale Verkeerscommissie
Amsterdam (CVC) besproken worden.
Samen met de belangengroepen uit de overige stadsdelen zijn wij via
Cliëntenbelang agendalid van de CVC. Dit jaar heeft de CVC ons toegezegd dat
we via een afvaardiging deel kunnen gaan nemen aan deze CVC vergaderingen,
maar de gemeente Amsterdam heeft dit besluit nog niet bekrachtigd.
De CVC vergadert elke week en behandelt projecten uit alle stadsdelen op hun
weekagenda. Afgelopen jaar heeft stadsdeel Oost bijna iedere week één of meer
projecten op deze agenda gezet, wat voor onze werkgroep inhield dat er in korte
tijd geadviseerd moest worden. Ondanks deze tijdsdruk heeft de werkgroep dit
zorgvuldig en professioneel gedaan.
(zie het overzicht op bijlage 2)
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De werkgroep PR
Deze werkgroep richt zich vooral op het promoten van de belangen van mensen
met een beperking, niet alleen naar bestuurders en ambtenaren, maar ook naar de
burgers van Amsterdam Oost. Daarnaast is een belangrijk doel de beeldvorming
van mensen met een beperking positief te beïnvloeden.
De werkgroep heeft ook dit jaar weer de publiciteit hiervoor georganiseerd en
uitgevoerd, o.a. door het beheren en bijhouden van de sociale media, zoals de
website, Facebook en Twitter en het ontwerpen van folders en flyers voor
Onbeperkt Oost en de projecten. (o.a. voor het werven van vrijwilligers). Verder
is dit jaar ook onze website vernieuwd en interactief geworden.
Daarnaast heeft één van de werkgroep leden een korte cursus “vrijwilligers
werven” bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam gevolgd en heeft de werkgroep
in samenwerking met studenten een project “vrijwilligers werven” gedaan.
(Profi-Leerbureau)
In het kader van de week van de Toegankelijkheid heeft de werkgroep een
“Horeca project” georganiseerd. Door het bezoeken van Horeca zaken, het
informeren van de uitbaters d.m.v. voorlichting en een vragenlijst, zijn
verschillende cafés en restaurants in Amsterdam Oost beoordeeld op
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Horeca die aan de toegankelijkheidseisen voldoen krijgen een ruitsticker met
een Duim erop. Verder is er een verslag van dit project in een buurtkrant
gepubliceerd (Dwars door de buurt).
Dit project wordt ook in 2017 voortgezet.
Sociale Toegankelijkheid
Sociale Toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van ons vrijwilligerswerk,
omdat het hier niet alleen gaat over de fysieke toegankelijkheid van openbare
gebouwen en buurtaccommodaties, maar ook om het vergroten van participatie
en zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Het doel is hier het kunnen
meedoen met activiteiten op allerlei gebied en het zelfstandig kunnen regelen
van persoonlijk en officiële zaken.
In samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam hebben wij ons gericht op het
monitoren van de stadsloketten en de (nieuwe) Sociale Loketten. Met de
afdeling Dienstverlening van de gemeente is overleg geweest en het Bureau
voor Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft een eindpresentatie gegeven.
Veel van onze aanbevelingen zijn hierin opgenomen, een aantal zijn moeilijker
te verwezenlijken, o.a. door wettelijke regels.
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Verder hebben wij een aantal buurtaccommodaties op eigen initiatief én op
verzoek van stadsdeel Oost geschouwd op fysieke en sociale toegankelijkheid en
daarover geadviseerd.
Met de medewerkers en vrijwilligers van één van de buurtaccommodaties
hebben wij een aantal keren overlegd en getraind op het voorkomen van
“toegankelijkheidsvalkuilen”.
In 2017 zullen wij dit in samenwerking met het stadsdeel voortzetten.
Disco voor mensen met een verstandelijke beperking
Ook in 2016 werd deze disco weer maandelijks georganiseerd. Voor de
doelgroep blijft dit een populaire uitgaansavond. Er komen gemiddeld 50
mensen en velen kennen elkaar inmiddels, waardoor ook blijvende contacten
zijn ontstaan. Er is muziek (ook op verzoek) en op sommige avonden ook een
optreden van een zanger(es). Twee keer per jaar is er een loterij, waarvan één in
de Kerstijd.
Zoals bij alle activiteiten van Onbeperkt Oost wordt de organisatie en
begeleiding van de disco avonden door vrijwilligers gedaan.
Netwerkorganisaties
Onbeperkt Oost participeert in een aantal Adviesraden en organisaties op het
gebied van Zorg en Welzijn in Amsterdam Oost
De WMO Adviesraad Oost
Onbeperkt Oost is hierin vertegenwoordigd door 2 leden. Naast onderwerpen uit
Zorg en Welzijn is vooral handhaving op Toegankelijkheidsregels voor ons
belangrijk. Door onduidelijkheid over het voortbestaan van deze raad zijn
hierover eigenlijk geen resultaten te melden.
-

De Ouderen Adviesraad Oost
Ook in deze raad zijn wij vertegenwoordigd door 2 leden.
Belangrijke deelgebieden zijn hier: AOV en Openbaar vervoer. Verder in Zorg
en Welzijn: thuiszorg, hulpmiddelen en andere WMO-zaken
Twee leden van de OAR adviesraad participeren in onze werkgroep
Toegankelijkheid.
-

In het kader van Age Friendly City (Ouderenvriendelijke stad) is Onbeperkt
Oost betrokken bij een project van de Hoge School Amsterdam om in de
Indische buurt in kaart te brengen waar ouderen behoefte aan hebben en wat zij
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nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Vrijwilligers
inventariseren dit d.m.v. vragenlijsten bij de ouderen zelf. De bedoeling is om
tot aanbevelingen/oplossingen te komen en ook daarna de resultaten te blijven
monitoren.
- Wijkzorgtafels
In het kader van de vernieuwing binnen de Wijkzorg, participeert Onbeperkt
Oost in 2 wijktafels in Amsterdam Oost: Flevopoort en De Kraaipan.
Doel van deze wijktafels is het verbinden van de formele zorg met de informele
zorg (buurtorganisaties, belangenorganisaties) op het gebied van de WMO,
HbH, mantelzorg en activiteiten ter voorkoming van b.v. eenzaamheid en
geïsoleerd zijn.
- Projectgroep Happy in Oost
In deze werkgroep zijn wij ook vertegenwoordigd. Happy in Oost is een
werkgroep voor mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking, die
lijden aan een ernstige vorm van angst en/of depressie.
De doelen van deze werkgroep zijn:
- vraag en aanbod hulpverlening in kaart brengen
- vroeg signalering
- toeleiding en netwerken
Verdere netwerkcontacten:
Wijkopbouworgaan Oost (Buurtboost) (2 x)
De Coalitie voor Inclusie, afdeling Amsterdam, elke maand
Deelname aan het “Freedom Fighters Festival” in juni
Ieder In, via de Nieuwsbrief
Stadsdeel Oost
Samen met de andere Adviesraden heeft Onbeperkt Oost ook dit jaar
weer 4 keer deelgenomen aan het bestuurlijk overleg. Een presentatie van ons
over de nieuwe wet in het kader van het VN verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking kwam door tijdgebrek helaas niet helemaal tot zijn
recht.
Via Cliëntenbelang Amsterdam zijn wij betrokken bij het opstellen van “een
Manifest voor Amsterdam”, waarin in korte, bondige regels de gemeente
opgeroepen wordt deze regels in hun beleid door te voeren. Dit Manifest zal ook
onder de aandacht van het stadsdeel gebracht worden.
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Bijlage 1: adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan stadsdeel
Oost
VO 1e Oosterparkstraat
Advies een Groener IJburg
DO Amstelstation en lift
Beukenplein
Blokkeren op- en afritten voor auto’s
BLVC Van der Madeweg
Bruggetje Linnaeuskade
Geleidelijnen en DRIS-panelen bus-, tram- en metrohaltes
Conradhuis en Rhijnspoorplein-west
VO Cruquiusgebied
Evacuatieplannen bij rampen
Geleidelijn ’s Gravesandeplein
Hotel V, Fizeaustraat
VO Linnaeuskade
Geleidelijn en tramhalte Oostpoort
Schouw Borneostraat
Schouw Sociale Loketten
Toegankelijkheid auto’s voor mindervaliden in Oostpoort
VO hotel P.van Vlissingenstraat
Overige activiteiten:
- Algemene Maatregel van Bestuur, agenda 22 (AMvB)
- Bijeenkomst “Gehandicapten worden ook gediscrimineerd” georganiseerd
door Platform Gehandicapten Zuid-Oost
- Doelgroepenvervoer, innovatie voorstel gemeente
- Bijeenkomst met leden van de bestuurscommissie, georganiseerd door de
Freedom Fighters (jonge mensen met een beperking)
- Klachten hulp- en vervoersmiddelen t.b.v. de WMO-adviesraad
- Manifest voor Inclusie voor de gemeente Amsterdam
- Netwerkbijeenkomsten Wijkopbouworgaan Oost
- Schouw horecagelegenheden i.s.m. de werkgroep PR
- Training medewerkers en vrijwilligers van de Meevaart op sociale en fysieke toegankelijkheid
- Werven vrijwilligers
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Bijlage 2: adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan de Centrale
Verkeerscommissie Amsterdam

-

-

8

Fietskruising Sarphatistraat – Zeeburgerstraat
Leidraad CVC
Toegankelijkheid bushaltes
Verkeersaanpassing IJburglaan
Plaatsing verkoopwagens deel fietspad IJburglaan
Oversteek Spaklerweg
Bushaltes Sciencepark
DO Maaiveld Kop Weespertrekvaart
Tekstwijziging Leidraad CVC: paragraaf voetgangers
Uitwerking kruising fietsroute en bouwweg Oostpoort Oost
Bereikbaarheid Oostpoort Oost
Werkplan nieuwe woonwijk Cruquiusgebied
Oosterringdijk: inpassing gecombineerde voet/fietsbrug en
noodwaterkering over Oosterringvaart tussen Carolina MacGillavrylaan
en Valentijnkade, hoek Kramatweg
Consultatieversie Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016 – 2021
Groot onderhoud Betondorp, 2e Fase
VO Hotelstrook P. v. Vlissingenstraat
Presentatie GVB vervoersplan NZL
DO Amstelstation
Leidraad CVC definitief concept
Toegankelijke bushaltes: Kruislaan (6) en Maxwellstraat (2)
Amstelstation e.o. Julianalaan
Voetgangersoversteekplaatsen Sumatrakade (kop Java eiland)
VO Linnaeuskade: fietsstraat
Verleggen bochten fietspad Grensstraat bij metro Wibautstraat
Vaststellen bushaltes Maxwellstraat
Quickscan Wibautstraat - President Steijnplantsoen, protocol dodelijk
VO Amstelstroomlaan rijcurven en ontwerp hotel 3C
Drempels Kruislaan
Doofproef Alexanderplein
Ter kennisname: Bereikbaarheid Amsterdam
Aanpassing tijdelijke inrichting Kop Java eiland
VO Amstelkwartier Fase 2, aansluiting A2 en Joan Muyskensweg

Vervolg advisering Centrale Verkeerscommissie
-

-

-
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Uitrit en inrichten openbare ruimte bij gebouw de Steltloper
Vaststellen hellingspercentage en breedte brug 2030 (IJburg)
Tijdelijke wegomlegging Peter Martensstraat (IJburg)
Aantakking fiets/voetbrug Sportheldenbuurt (Zeeburger eiland)
Inrichting bedrijvenstrook Kriterionterrein (Zeeburger eiland)
Parkeerplaats Kauwgomballenfabriek en hotel Willem Fenegastraat
B095 Wibautstraat – Ruyschstraat
Wijziging voorschriften medegebruik lijnbusbaan door taxi’s
DO Mauritskade (vervanging ontwerp)
Alexanderplein
Herinrichting Jan Vroegopsingel (Overamstel)
Fietspad oostzijde Julianaplein wijzigen in 2 richtingsverkeer
Quickscan Beukenweg – Oosterpark, protocol dodelijk
Aanvraag verkeersadvies blok 32 IJburg
Beleidskader Verkeersnetten Amsterdam
Vaststelling toegankelijke bushaltes: v. Eesterenlaan en Borneolaan
(noordelijke en oostelijke halte) + review rapport
Stopstreep tram Hogesluis
Afwegingsleidraad Verkeersnetten (vernieuwd)
VO Amstelstroomlaan en hotelplein
DO Mauritskade (aangepast)
VO Linnaeuskade (fietsstraat)
Review rapport Mauritskade

