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Inleiding

In 2015 kreeg Onbeperkt Oost vooral te maken met veranderingen. Die werden
ingeluid door het vertrek van onze voorzitter en de komst van de nieuwe voorzitter.
Daarnaast verlieten mensen het bestuur en de werkgroep Toegankelijkheid en werd
een nieuw bestuurslid in het bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter stopte na een paar
maanden en is tot op heden nog niet vervangen. De overgebleven vrijwilligers hebben
dit jaar taken overgenomen en vervangen en hebben zich geregeld extra moeten
inzetten. Het bestuur van Onbeperkt Oost bedankt alle actieve vrijwilligers dan ook
hiervoor.
Wij zijn en blijven verder op zoek naar nieuwe vrijwilligers, mensen die zich willen
inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een beperking
Door de bestuurlijke vernieuwing in Amsterdam werd de samenwerking van het
stadsdeel met de werkgroep Toegankelijkheid opgezegd en hebben de leden van deze
werkgroep dit jaar hun eigen weg moeten vinden om toch vóór en tijdens projecten in
de openbare ruimte op toegankelijkheid te kunnen adviseren. Dit hebben zij met veel
inzet gedaan.
Naast fysieke toegankelijkheid is dit jaar veel aandacht besteed aan sociale
toegankelijkheid. In de huidige participatiesamenleving is meedoen en zelfredzaamheid
een vereiste, maar tegelijk ook een kans voor mensen met een beperking om zich
minder buitengesloten te voelen. Daar is wel de voorwaarde aan verbonden dat er
rekening met beperkingen gehouden wordt en dat zij zich welkom voelen.
Door de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam, verliep ook onze subsidieaanvraag moeizaam. Aanvankelijk voelde het stadsdeel zich gedwongen om in te
zetten op een forse bezuiniging naar ons toe, zodat wij ons genoodzaakt zagen om
hiertegen te protesteren bij het stadsdeel op de hiervoor georganiseerde
Inspraakavond. Uiteindelijk krijgen we wel minder subsidie voor 2016, maar het is niet
zo fors als aanvankelijk de bedoeling was.
Het komend jaar blijven we dan ook zoveel mogelijk de belangen behartigen voor
mensen met een beperking.

Resultaten

Agenda 22, het Verdrag van de VN voor de rechten van mensen met een beperking zou
in 2015 door de Nederlandse overheid geratificeerd worden. Door allerlei vertragingen
heeft de 2e Kamer dit nog steeds niet gedaan, maar dit doorgeschoven naar 2016.
Voor ons en onze achterban is Agenda 22 belangrijk, omdat deze het recht op gelijke
kansen voor mensen met een beperking wettelijk vastlegt. Gelijke kansen op het gebied
van onderwijs, welzijn, wonen, arbeid, vrije tijd, cultuur en sport zijn belangrijk om deel
te kunnen nemen aan de samenleving. Zelfredzaamheid en participatie staan hierbij
centraal.
Onbeperkt Oost houdt zich vanaf 2012 bezig met de voorwaarden die aan deze gelijke
kansen verbonden zijn. Zo zijn fysieke en sociale toegankelijkheid belangrijke
voorwaarden om aan de samenleving deel te kunnen nemen.

Door de bestuurlijke vernieuwing in Amsterdam werd vanaf 1 januari 2015 vanuit het
stadsdeel helaas de projectgroep Toegankelijkheid beëindigd. Via deze projectgroep
had Onbeperkt Oost vaste afspraken met de afdeling Fysieke Realisatie en Beheer van
het stadsdeel middels een protocol van consultaties voor herinrichtingen en nieuwe
projecten in de openbare ruimte. Inmiddels zijn wij met het stadsdeel in gesprek hoe
onze inbreng wat betreft toegankelijkheid in de openbare ruimte van het stadsdeel
opnieuw structureel vorm te geven.
De werkgroep Toegankelijkheid heeft dit jaar toch geadviseerd over de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van pleinen, kruispunten,
(winkel)straten, bruggen en gebouwen in Oost. Het hele jaar door hebben zij op eigen
initiatief op basis van schouwen, tekeningen lezen en consultaties geadviseerd. Vanaf
oktober kwamen er ook weer aanvragen van projectleiders van het stadsdeel. (Zie het
overzicht op bijlage 1.)

Onbeperkt Oost adviseert ook stedelijk naar de Centrale Verkeerscommissie
Amsterdam. Via Clientenbelang Amsterdam zijn wij samen met belangengroepen
Toegankelijkheid uit andere stadsdelen agendalid van de CVC en adviseren als zodanig
voor projecten in Oost én stadsdeeloverstijgende projecten. Dit jaar hebben gesprekken
over een afgevaardigde namens ons naar de CVC én toegang tot de vergaderingen nog
geen resultaat gehad. Dit is en blijft voor ons een belangrijk punt. Deelname aan de
vergaderingen vergroot het begrip voor de noodzaak van toegankelijkheid. (Zie het
overzicht op bijlage 2.)
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De ondersteuning van Clientenbelang Amsterdam heeft zich dit jaar verder gericht
op het monitoren van de stadsloketten.(1S1D) en dit wordt ook in 2016 voortgezet.
Onbeperkt Oost neemt verder samen met CBA deel aan een stedelijk overleg met de
gemeente, ProRail, de Regioraad Amsterdam en de omgevingsmanager over de
herinrichting van het Amstelstation en is via onze werkgroep Toegankelijkheid op
stadsdeelniveau vertegenwoordigd in de bewoners-beheercommissie Amstelstation.
Daarnaast is het project Toegankelijkheid in buurtgerichte accommodaties wat
onderzoek betreft afgerond en wil CBA in 2016 de resultaten ook aan de gemeenteraad
voorleggen.

Sociale Toegankelijkheid is dit jaar een belangrijk onderdeel geweest van ons
vrijwilligerswerk. Via Clientenbelang hebben wij 20 buurtgerichte accommodaties in
Oost onderzocht op de toegankelijkheid van zowel het gebouw als van de activiteiten en
diensten die daar geleverd worden. Dit is ook door belangengroepen in andere
stadsdelen gedaan. Clientenbelang heeft daarna een evaluatiebijeenkomst
georganiseerd, om de resultaten van dit onderzoek, die op een spreadsheet verzameld
waren, te bespreken. Eén van de conclusies was dat met name deelname aan
activiteiten van bewoners die moeizaam sociaal contact maken, wat betreft begeleiding
niet altijd goed verloopt. Door bezuinigingen is er soms helemaal geen begeleiding.

In aansluiting op dit onderzoek heeft Onbeperkt Oost dit jaar een Informatie avond
over Toegankelijkheid georganiseerd en dan met name over Sociale Toegankelijkheid:
“Over de drempel van het buurthuis”. De doelgroep was breed; niet alleen mensen met
een beperking, maar ook bestuurders, professionals en bewoners waren uitgenodigd.
Na een inleiding over fysieke toegankelijkheid en de gevolgen die een beperking voor
studie, werk, wonen, enz. heeft, volgde een lezing over sociale toegankelijkheid, waar
participatie en zelfredzaamheid centraal stond. De “drempel” om deel te nemen aan b.v.
bewonersactiviteiten is niet alleen voor mensen met een beperking vaak nogal hoog,
ook de professionals moeten wennen aan de nieuwe werkwijze die van wederkerigheid
uitgaat. Als laatste gaf Clientenbelang informatie over hun project “de WMO
ambassadeurs”. Dit is een laagdrempelig project, waarbij mensen persoonlijk een
beroep kunnen doen op de WMO ambassadeur bij problemen met het toekennen en
uitvoeren van voorzieningen uit de WMO.
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De werkgroep PR van Onbeperkt Oost heeft dit jaar geïnvesteerd in het aanschaffen
en ontwerpen van promotiemateriaal, zoals banners, flyers, enz. Verder is er
deelgenomen aan 2 Informatiemarkten en heeft de werkgroep de Informatie- avond
georganiseerd. In 2015 heeft de werkgroep een nieuw lid mogen verwelkomen, die m.n.
Facebook en Twitter “bijhoudt”. Daarnaast wordt er aan een vernieuwde, opgefriste
website gewerkt, die ook toegankelijk moet zijn voor blinden en slechtzienden. De
werkgroep blijft ook in 2016 via de sociale media en anderszins het belang van
toegankelijkheid naar bestuurders en bewoners in Oost uitleggen en promoten.

Ook dit jaar is de maandelijkse disco voor mensen met een verstandelijke
beperking voortgezet. De disco is populair, heeft elke maand gemiddeld 40
bezoekers, waaronder mensen die elke maand komen. Dit jaar bestond de disco 10 jaar
en heeft Onbeperkt Oost samen met hen hiervoor een jubileumfeest georganiseerd. Er
waren ook gasten van buitenaf uitgenodigd. Verder zijn er ook weer 2 loterijen
georganiseerd, waarvan 1 rond Kerstmis.

Onbeperkt Oost was ook in 2015 vertegenwoordigd in de WMO Adviesraad Oost. Een
gezamenlijk belang is handhaving. Voor toegankelijkheid is handhaving in de openbare
ruimte belangrijk en dan vooral in winkelstraten. Reclameborden en andere uitstallingen
vormen vaak een obstakel voor mensen met een beperking. Na overleg met de afdeling
Handhaving van het stadsdeel is een lijst opgesteld met belangrijke winkelstraten in
Oost, waar dikwijls gehandhaafd moet worden op uitstallingen, enz. Afgesproken werd
dat deze winkelstraten prioriteit zouden krijgen bij de handhavers en daarom werd in
samenwerking met de afdeling Handhaving een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd
voor de handhavers. Onbeperkt Oost heeft daar een voorlichting gehouden, waar met
behulp van foto’s en filmpjes in winkelstraten uitgelegd werd welke probleemsituaties
zich daar voordoen voor mensen met een beperking en waar de handhavers voor hen
specifiek op moeten letten.

In April 2015 is Onbeperkt Oost naar het stadsdeel toe onderdeel geworden van de
Adviesraden Oost. Naast Onbeperkt Oost zijn de Ouderen Adviesraad Oost, de WMO
Adviesraad Oost en de Diversiteitsraad Oost hierin vertegenwoordigd. Er is 4 keer per
jaar een bestuurlijk overleg en ook 4 keer per jaar een inloopspreekuur. De bedoeling
van het stadsdeel met dit overleg is om ontwikkelingen binnen het bestuurlijk Domein
via de adviesraden intensiever en uitgebreider te volgen. Omgekeerd kunnen de
Adviesraden hier ook eerder knelpunten, voorstellen en vragen binnen hun terrein aan
de orde stellen.
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Via het stadsdeel en maatschappelijke organisaties wordt Onbeperkt Oost uitgenodigd
voor discussies en conferenties. Dit jaar hebben wij deelgenomen aan de wijktafels
Zorg. Het doel is om via maandelijkse bijeenkomsten de formele- en informele zorg per
wijk op elkaar af te stemmen. Daar vloeide een werkbijeenkomst Wijkzorg uit voort en
een WMO netwerkbijeenkomst. Daarnaast waren wij vertegenwoordigd bij de
themabijeenkomst over eenzaamheid, georganiseerd door het stadsdeel, bij de
bijeenkomst Mensenrechtenagenda van het College voor de rechten van mensen met
een beperking en bij de Week van de Toegankelijkheid. Verder is er contact met het
Wijkopbouworgaan.
Onbeperkt Oost participeert ook in de Projectgroep Happy in Oost, 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
hupverlening in kaart brengen, vroeg signalering, toeleiding en netwerken.

Vorig jaar werd ons gevraagd een vraagstelling over wonen voor De Nieuwe Wibaut te
schrijven. De Nieuw Wibaut is een leergang waarin de Hogeschool Amsterdam en de
gemeente samenwerken. Gemeenteambtenaren buigen zich tijdens 4 maanden 1 week
per maand over de vraagstelling van hun keuze. Onbeperkt Oost heeft een
vraagstelling over Levensloopbestendig wonen ingediend. Wonen is een belangrijk
onderwerp en een bruikbare, toegankelijke woning vinden vaak een probleem voor
mensen met een beperking en voor ouderen. Onze vraagstelling werd uitgekozen en
van januari tot en met mei 2015 hebben wij ons samen met de betreffende ambtenaren,
bewoners, professionals en politiek over dit complexe vraagstuk gebogen. Iedereen had
stukjes van de puzzel, maar er was weinig verbinding tussen die stukjes. De
systeemwereld en het persoonlijke verhaal wisselden elkaar steeds af. Om deze meer
bij elkaar te brengen is er als eindresultaat gekozen voor een z.g. Zachte Atlas, waar de
tekeningen duidelijker de samenhang weergeven dan een tekst had gedaan. Een
duidelijke aanbeveling voor een ingewikkelde vraagstelling. Hopelijk een inspiratie voor
bestuurders en de bouwwereld.

Onbeperkt Oost heeft verder contact met en is vertegenwoordigd in de WMO
Adviesraad Oost, de Ouderen Adviesraad Oost, Clientenbelang Amsterdam via de
stadsdeelgroepen, Ieder In (de voormalige CG raad), de Coalitie voor Inclusie en het
Bestuurlijk Overleg van het stadsdeel. Omgekeerd participeren 2 leden van de Ouderen
Adviesraad Oost en 1 lid van de WMO Adviesraad Oost in onze werkgroep
Toegankelijkheid.
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Bijlage 1: adviezen en consultaties van de werkgroep Toegankelijkheid

-

-

Stadsloket (1S1D) Oost
Geleidelijnen Stadsloket naar Openbaar Vervoer
Amstelstation (doorlopend project)
Schouw herinrichting Beukenplein
OLVG ’s Gravesandeplein
Oostelijk Havengebied, IJtram en geleidelijn
Bushalte van Eesterenlaan
Drempelplaten Stadsdeel Oost, geadviseerd op aanvragen voor ondernemers
Amstelcampus, geleidelijnen
Openbare ruimte Blok M (Jeruzalem)
3e Oosterparkstraat: opstoeping voor scootmobiel/rolstoel en doorgang voor
blinden en slechtzienden.
Fietspad en oversteek Middenweg-Linnaeuskade en Hogeweg
Elektrische laadpaal Transvaalstraat
In- en uitrit scootmobiel/rolstoel Dapperbuurt
Geleidelijn Oostpoort naar de OV-haltes
Geleidelijn Rhijnspoorplein rond HvA Amstelcampus
KES en SES m/b.t. de langzame voetganger voor de bruggen Weespertrekvaart
en Over-Amstel
Openbare ruimte en jachthavengebouw aan de Korte Ouderkerkerdijk
Infra Oost
Amstelstation
Nota van Uitgangspunten 1e Oosterparkstraat
Onzichtbaarheid en blokkering op- en afritten
Ruimtelijke buurtschouw Indische buurt, Age Friendly City
Schouw Computerloodsgebouw op toegankelijkheid, Steve Bikoplein
Cruquiuswerkgebied
Toegankelijkheid Meevaart
Website Toegankelijk Amsterdam
WIBOblok Wagenaarstraat

-

Bijeenkomsten:
Opening Wibauthuis/HvA campus
Presentatie Hotel Holland

-

Bijlage 2 : adviezen aan de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam
-

Aanpassing weginrichting Rozenburglaan t.h.v. Duivendrechtsebrug
Oversteek Spaklerweg/Wenckebachweg
Definitief Ontwerp project verlenging Theemsweg
Voetgangersoversteekplaatsen
Tijdelijke inrichting Kop Java Eiland
Nota van Uitgangspunten 1e Oosterparkstraat
Instellen 30 km/uur 1e Oosterparkstraat
VOP op plateau Spaklerweg/Wenckebachweg
Kruisingen met kleine infrastructurele aanpassingen
IJburg, Blok 55B
DRIS Informatiezuilen voor bus- en tramhaltes
Inrit woonerf/parkeergarage Blok 67 IJburg
Quickscan Sarphatistraat t.h.v. no. 640
Plan van Eisen Toegankelijke Solitaire tramhaltes
Bert Haanstrakade Blok 43A en 43B
Inrichten openbare ruimte Nieuw Argentinie
Busstation Amstelstation
Spaklerweg
Langzaamverkeersoversteek Spaklerweg/Wenckebachweg
DRIS project
Blackspot Zeeburgerdijk/Molukkenstraat
In- en ontvlechten tram-auto Azartplein na de tram/bushalte richting
verbindingsbaan
Definitief inrichtingsplan Sportpark IJburg
Correctie komgrens Zeeburgereiland
Verkeersbesluit Langzaamverkeer Passage Centraal Station
DO Weesperzijde/Treublaan
Pilot Leefstraten, motie 507
Kop Java Eiland
Inrichten openbare ruimte Smaragd
Voorlopig Ontwerp Amstelstroomlaan 1e fase
VO Ooststrook
Tijdelijke inrichting Julianaplein en Overzichtsweg t.g.v. bouwterrein
Verhoging maximum snelheid IJburglaan van A10 tot Haringbuisdijk
Tijdelijke inrichting Overzichtsweg-Julianaplein
VO Kop Weespertrekvaart
PvE Toegankelijke Solitaire tramhaltes
Uitvoeringsagenda mobiliteit
Investeringsagenda Openbaar Vervoer

-

Notitie Verkeersveilige schoolomgevingen
Amstelstroomlaan 1e fase
VO Kop Weespertrekvaart
De Smaragd
De Nesciobrug
Maaiveldinrichting KEA (Carolina Mac Gillavrylaan)
IJburg Blok 49B
Principe-doorsnede aanpassingen DO Bert Haanstrakade en Cas
Fiets- en voetgangersroute Oostpoort/bereikbaarheid Oostpoort Oost (tunnel
Polderweg/Celebesstraat)
Parkeergarage ’s Gravesandestraat
Richtlijnen bewegwijzering Amsterdam

