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Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de vereniging Onbeperkt Oost. Deze vereniging is
de natuurlijke opvolger van de gehandicaptenplatforms in de voormalige
stadsdelen Oost Watergraafsmeer en Zeeburg.
Onbeperkt Oost is een platform van en voor mensen met een beperking: mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en mensen met een chronische
lichamelijke en/of psychische ziekte. Wij brengen vanuit onze
ervaringsdeskundigheid knelpunten naar voren. Wij ondernemen activiteiten en
trachten het beleid van het stadsdeel, instanties en bedrijven in het stadsdeel te
beïnvloeden.
Onbeperkt Oost wil de kennis, ervaring en kracht van mensen met een beperking
bundelen, zodat onze gezamenlijke stem wordt gehoord op de juiste plaats en we
invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering ervan.
Onbeperkt Oost wil dat mensen met een beperking daadwerkelijk gelijke kansen
krijgen. Dit willen we bereiken door de zogenaamde Agenda 22 te promoten. Deze
verwijst naar de 22 standaardregels die de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties aanvaardde in december 1993. De regels beschrijven op welke
terreinen de maatschappij maatregelen moet nemen om mensen met een
functiebeperking gelijke kansen te geven.
Het doel van Onbeperkt Oost is een stadsdeel Amsterdam Oost waar het
stadsdeel, de instellingen en bedrijven op een doelmatige wijze rekening houden
met de belangen van mensen met een beperking. Goed toegankelijke, bereikbare
en bruikbare voorzieningen, woningen en openbare ruimte moeten ervoor zorgen
dat mensen met een beperking in staat gesteld worden om deel te nemen aan alle
aspecten van de maatschappij: onderwijs, welzijn, arbeid, vrije tijd, cultuur.
Zelfredzaamheid en participatie staan hierbij centraal.
In dit jaarverslag kijken we terug op het eerste jaar van Onbeperkt Oost. Wat
heeft zij gedaan om een toegankelijk Amsterdam Oost dichterbij te brengen?
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Resultaten
• We hebben veel tijd en energie gestoken in de opbouw van de nieuwe
vereniging: het organiseren van een oprichtingsvergadering, teambuilding
onder leiding van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, het ontwikkelen van een
huisstijl, het maken van een folder en een website, onszelf bekendmaken in het
stadsdeel, contact onderhouden met onze achterban, het deelnemen aan de
cursus ondernemend werken, een onderzoek naar toegankelijke
vergaderruimtes in het stadsdeel en het oprichten van werkgroepen in de vijf
buurten van Oost. Dit laatste heeft helaas niet geleid tot het daadwerkelijk
oprichten van een of meer werkgroepen. De Echo, Dwars door de Buurt en de
stadsdeelkrant hebben aandacht besteed aan de oprichting van Onbeperkt
Oost.
• Voor ons en onze achterban is Agenda 22 belangrijk. Dit omdat met deze
Agenda het Stadsdeel een middel in handen heeft om integraal rekening te
houden met de toegankelijkheid van het stadsdeel. Onbeperkt Oost heeft een
aantal gesprekken gevoerd met ambtenaren over het handen en voeten geven
van Agenda 22. Het Stadsdeel heeft gekozen om zich te richten op drie
speerpunten: bewustwording van stadsdeelambtenaren, toegankelijkheid
openbare ruimte en gebouwen en betere informatievoorziening. Onbeperkt
Oost heeft ervoor gepleit dat belangenorganisaties vanaf het begin van een
beleidstraject of project geïnformeerd en betrokken zouden moeten worden.
Daarnaast heeft Onbeperkt Oost de wens geuit dat zij op de hoogte gebracht
wil worden van de planning van projecten in de openbare ruimte.
• Het mag geen verbazing wekken dat de toegankelijkheid van de openbare
ruimte en gebouwen voor Onbeperkt Oost een centraal onderwerp is. Wij
hebben ons tot taak gesteld om Stadsdeel Oost te adviseren over de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en de bruikbaarheid van parken, pleinen,
straten en gebouwen. We doen dat op een hele concrete wijze: we gaan met
blinden, rolstoelers en mensen slecht ter been de straat op en controleren hoe
toegankelijk de openbare ruimte en openbare gebouwen zijn. Veel van onze
bevindingen staan op de website www.toegankelijkamsterdam.nl.
Dit jaar heeft Onbeperkt Oost geadviseerd over:
o de verdubbeling van het Oosterpark,
o de inrichting en de winkeltoegankelijkheid van Oostpoort,
o de omgeving van het Muiderpoortstation,
o de omgeving van de Flevoflats,
o de inrichting van de Wibautstraat, de Mauritskade, de Borneostraat
en het Makassarplein,
o het buurthuis de Meevaart,
o bushaltes in Oost,
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o buitenreclame en uitstallingen,
o fietsoverlast op de Pieter Vlamingstraat,
o rateltikkers en bij verkeerslichten, geleidelijnen,
o de aanleg van zebrapaden en geleidelijnen.
• Dit jaar is Onbeperkt Oost betrokken geweest bij de scholing van
stadsdeelmedewerkers. We hebben samen met de Ouderen Adviesraad
deelgenomen aan de Dag van de Toegankelijkheid die georganiseerd was door
het Stadsdeel. Het doel was om de stadsdeelmedewerkers te laten beseffen
dat zij een rol spelen in het toegankelijk maken van het stadsdeel voor alle
mensen met een beperking. Tijdens deze dag is het Internationaal
toegankelijkheidssymbool uitgereikt voor het publieke deel van het
Stadsdeelhuis.
Daarnaast hebben we meegewerkt aan een bijeenkomst voor de hoofden van
de Beheer Openbare Ruimte en aan een bijeenkomst voor medewerkers die
zich bezig houden met de uitvoering van het Handboek Inrichting Openbare
Ruimte (HIOR).
• Om te borgen dat bij de inrichting van de openbare ruimte voldoende rekening
gehouden wordt met de belangen van mensen met een beperking is het goed
om dit vast te leggen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) van
Stadsdeel Oost. Dit Handboek is de leidraad bij de herinrichting, het ontwerp
en de aanleg van straten, pleinen en parkeervoorzieningen. Dit Handboek is
begin 2012 vastgesteld door de stadsdeelraad. We zijn verheugd dat het
stadsdeel voldoende rekening houdt met mensen met een beperking. Er is
vastgelegd dat bewoners betrokken moeten worden bij concrete
werkzaamheden in de openbare ruimte. Zo kunnen bewoners meepraten over
de inrichting van de openbare ruimte en kan Onbeperkt Oost letten op de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid daarvan. Daarnaast heeft
Onbeperkt Oost aandacht gevraagd voor:
o Het slechten van verschillen in niveaus in trottoirs waardoor mensen
in een rolstoel makkelijker gebruik kunnen maken van de openbare
ruimte;
o goede aanleg van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden,
o fietsvakken, zodat fietsen niet zomaar overal op ongelukkige
plaatsen op straat staan,
o gebreken die we samen met ambtenaren hebben geconstateerd
tijdens het schouwen en die maar niet worden verholpen,
o zithoogte van bankjes voor ouderen.
• Onbeperkt Oost heeft zitting in de Verkeerscommissie van Stadsdeel Oost.
Hierdoor krijgen wij in een vroeg stadium plannen onder ogen die belangrijk
zijn voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de
verkeersveiligheid van mensen met een handicap. Er zijn ongeveer zestig
projecten van uiteenlopende schaal en in diverse fases in de
Verkeerscommissie aan de orde geweest. Enkele voorbeelden: De aanleg
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van nieuwe wijken Zeeburgereiland, Amstelkwartier en Oostpoort, de
Oostelijke Ontsluiting van IJburg, de Kaap Kotweg op het Zeeburgereiland,
het kruispunt Polderweg-Linnaeusstraat en de oversteekbaarheid van de
Linnaeusstraat. Ook kleinere projecten in de bestaande wijken komen zijn
aan bod geweest. Met hun hoge dichtheid en intensief gebruik door vele
(verkeers)deelnemers is hier een nauwkeurige afweging van belangen en
functies noodzakelijk.
Onbeperkt Oost is lid van de Wmo-raad i.o., een adviesraad van het
Stadsdeel die kritisch de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in het stadsdeel volgt en ambtenaren en het bestuur
over deze uitvoering adviseert. De Wmo-raad is een afspiegeling van de
verschillende maatschappelijke groepen. Deze raad heeft in de loop van het
jaar twee vertegenwoordigers van de GGZ en een vertegenwoordiger van
jongeren in zijn midden mogen verwelkomen. De raad heeft zich onder
andere bezig gehouden met de toegankelijkheid van het stadsdeelkantoor,
de decentralisatie van de AWBZ naar gemeenten, de stapeling van kosten
voor burgers door diverse bezuinigingen, Agenda 22, jongerenhuisvesting,
armoedebeleid, buurtbeheer, het probleem van eenzaamheid bij ouderen en
de positie van mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden.
Openbaar vervoer is onmisbaar voor mensen met een beperking en
ouderen. Voor hen zijn de tram, metro of bus vaak de enige mogelijkheid
om zelfstandig naar hun werk, familie of vrienden te gaan. Vandaar dat
Onbeperkt Oost zich ook druk heeft gemaakt over de nieuwe plannen van
de Amstelveenlijn. Zij heeft een brief met haar bezwaren naar de
Stadsregio Amsterdam gestuurd. Onze bezwaren in het kort:
o Omdat haltes verdwijnen, wordt de loopafstand tussen de haltes
groter. Daardoor zullen veel mensen deze lijn niet meer kunnen
gebruiken. De loopafstand tussen haltes wordt maximaal 800 meter
en dat is teveel voor veel mensen met een beperking.
o Haltes die nu toegankelijk zijn, worden opgeheven. Daarvoor komen
bushaltes in de plaats. Dat beperkt de overstapmogelijkheden voor
mensen met een beperking.
Onbeperkt Oost is actief aanwezig bij de politieke avonden van het
stadsdeel. Dit met twee doelen: op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
in het stadsdeel en laten zien dat mensen met een lichamelijke beperking
onderdeel uitmaken van de gemeenschap in Oost.
Het stadsdeel en de maatschappelijke organisaties in het stadsdeel weten
Onbeperkt Oost te vinden. We worden geregeld uitgenodigd om deel te
nemen in discussies en conferenties en om advies te geven. Zo hebben we
contact met de welzijnsorganisaties, nemen we deel aan het Groot Overleg
Welzijn en Zorg en hebben we meegewerkt aan een rolstoelschouw van
GroenLinks.

• Onbeperkt Oost vindt het niet alleen van belang om vooruit te kijken maar
soms ook stil te staan bij het verleden. Zo is zij elk jaar te vinden bij de
herdenking van de Februaristaking en bij dodenherdenking op 4 mei. Zo ook
in 2012.
• Onbeperkt Oost zoekt contact met andere belangenorganisaties om
gezamenlijk op te trekken en sterker te staan. Zo hebben we geregeld
contact met de Ouderen Adviesraad Oost, Cliëntenbelang Amsterdam en
het programma Versterking Cliënten Positie (VCP). Verder hebben we ons
licht opgestoken bij het burgerinitiatief Lokale Democratie, bij het
vakbondscafé en bij discussies over de gevolgen van stedelijke
bezuinigingen op zorg. Daarnaast is een van de bestuursleden lid van de
WSW Raad.
• Een van de vrijwilligers van Onbeperkt Oost organiseert elke maand een
disco voor mensen met een verstandelijke beperking. Gemiddeld waren er
per avond ongeveer veertig personen aanwezig. De disco bestaat nu acht
jaar. Ieder jaar wordt tweemaal een loterij georganiseerd, één keer rond
Kerstmis, en dan nog een ander moment in het jaar. Tweemaal dit jaar werd
op de discoavonden een voorstelling gegeven door een toneelgroep
bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking, die door Cordaan
wordt begeleid.
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Resultatenrekening 2012
Baten
Subsidie stadsdeel Oost
Wmo-vergadervergoeding
Totaal

€29.165
€750
€29.915

Lasten
Verzend- en portokosten
Materiaal- en kantoorkosten
(aanschaf beamer en printer)
Kamer van koophandel
Telefoon en internet
Vergaderkosten
Notulistkosten
Onkostenvergoeding ( bestuur en vrijwilligers)
Vergoeding deelname aan de Wmo-raad
Bestuurskosten (representatie)
Publiciteit & PR
Informatiebijeenkomsten achterban
Werkgroep toegankelijkheid
Belangenbehartiging verkeerscommissie
Disco & Bingo
ADL hulp
Frictiekosten*
Totaal

€35,08
€474,53
€221,36
€560
€1.010
€750
€828,09
€1.024,87
€1.454,80
€412,67
€1.087,33
€1.955,24
€1.595
€4.870,58
€ 17.447,05

Over

€12.467,95

€14,59
€1.152,91

*Toelichting op de frictiekosten
Dit zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor het ontstaan van Onbeperkt Oost,
het maken van de statuten en een statutenwijziging. Tevens hebben wij ook
kosten gemaakt voor het aanmeten van een nieuwe huisstijl met logo, hierbij kan
U denken aan de vormgeving, het ontwikkelen en het hosten van de website.
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Balans 2012
Activa

3131 -1212- 2012

0101 -0101- 2012

Beamer
Printer
Girorekening

€427,23
€159,33
€12.467,95

-

Totale activa

€13.054,51

-

Eigen vermogen
Nog te betalen

€12.702,26
€352,25

-

Totale passiva

€13.054,51

-

Passiva
Pas siva
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Samenstelling vereniging Onbeperkt Oost
Dagelijks bestuur
per 31-12-2012:
Dror Cohen Rapoport
Hajar Echaikh (penningmeester)
Chris van der Kroon (secretaris)
Annette Oosterhuis
Marja Stahli
Inge Tramm
Koos Varewijck
Jan Wessels
Erwin Young (voorzitter)
Coördinator werkgroep toegankelijkheid en vertegenwoordiger in de
Verkeerscommissie
Guus Braam
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Bijlage 1: folder Onbeperkt Oost
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