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Inleiding
In 2017 bestond Onbeperkt Oost 5 jaar.
Jaren waarin onze actieve vrijwilligers heel wat (advies)werk hebben verzet. Op
talrijke plekken in Oost hebben wij toegankelijkheidadviezen voor nieuwbouw en
herinrichtingen in de openbare ruimte gegeven. Ook hebben wij geadviseerd op
toegankelijkheid in openbare gebouwen en m.n. ook de Horeca met als doel de
zelfstandigheid en participatie van mensen met een beperking te vergroten.
Daarnaast hebben wij ook via sociale media, kranten en interviews het belang
hiervan gepromoot en diverse projecten hiervoor uitgevoerd.
Verder waren er ook dit jaar weer bezuinigingen die m.n. doorgevoerd werden
binnen het kader van onze subsidievoorziening. Wel hebben wij het gevraagde
subsidiebedrag na een bezwaarprocedure alsnog gekregen.
Met weer een bestuurlijke vernieuwing voor de deur hebben wij ons dit jaar aanhoudend moeten bezighouden met het vastleggen van afspraken rond de advisering op toegankelijkheid van projecten via stadsdeel Oost. En met succes. Ons is
toegezegd dat wij stakeholder worden binnen het proces van ontwerp tot uitvoering van projecten in de openbare ruimte van het stadsdeel.
Binnen de ontwikkeling van het steeds meer centraal besturen van Amsterdam
is dit een belangrijk resultaat voor ons. Wij zijn een belangenvereniging in stadsdeel Oost en kunnen deze belangen het beste behartigen in en vanuit ons stadsdeel.
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van 3 actieve vrijwilligers en 2 nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen. Maar met name in het bestuur en in de werkgroep PR. hebben wij mensen te kort en werven hiervoor gericht via de ViiA, de
Buurtboost, social media en natuurlijk via de mond op mond reclame.
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 2018 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 2017 op dit gebied:
De werkgroep Toegankelijkheid
Aan het begin van dit jaar mocht de werkgroep 2 nieuwe leden verwelkomen.
Een zeer welkome uitbreiding gezien de vele bouw- en herinrichtingsprojecten in
Amsterdam Oost en alle toegankelijkheidseisen die daar nu ook door de wet
Gelijke Behandeling verplicht voor zijn.
Omdat Onbeperkt Oost nog steeds geen stakeholder is in het proces van ontwerp
tot en met de uitvoering van bovenstaande projecten, hebben wij gesprekken
hierover gevoerd met de bestuurscommissie Oost en er ook in het bestuurlijk
overleg aandacht voor gevraagd.
Eind 2017 ontvingen wij het bericht van het dagelijks bestuur van het stadsdeel
dat Onbeperkt Oost benoemd zal worden als een van de stakeholders die moeten
worden geraadpleegd voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE)
zodat onze betrokkenheid rechtstreeks en voor de ontwerpfase gekoppeld wordt
aan concrete projecten en een onderdeel wordt bij de voorbereiding hiervan.
Dit jaar heeft de werkgroep wel 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, terwijl
toegankelijkheid ook daar voor geldt.
De werkgroep heeft daarom in 2017 ook 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)
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De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam
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 Amsterdam dit jaar adviserend lid van de CVC geworden.
Wij sturen onze adviezen voor projecten in Oost schriftelijk naar onze 2
vertegenwoordigers, die in de CVC vergaderingen namens Cliëntenbelang onze
adviezen inbrengen.
De CVC vergadert wekelijks over projecten uit alle stadsdelen. 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)

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).
Daarnaast heeft de werkgroep een verslag over het Horeca project in De Dwars
gepubliceerd en een verslag over het “Manifest voor een inclusief Amsterdam”.
Een eerder verslag over dit Horeca project hebben wij op Facebook en onze
website geplaatst.
• Horeca project
Dit jaar zijn wij verder gegaan met het Horeca project. We hebben cafés en
restaurants in Oostpoort en de Linnaeusstraat beoordeeld op toegankelijkheid. Wij
hebben daar Horeca zaken bezocht en met uitbaters gesproken over het belang
van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook hebben wij hen
adviezen en tips gegeven.
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Horeca die aan de toegankelijkheidseisen voldoen krijgen een ruitsticker
met een Duim erop. En we hebben een verslag van dit project in een buurtkrant
gepubliceerd (Dwars door de buurt, oktober 2017).
Dit project wordt ook in 2018 voortgezet.
• Artikelenreeks
In 2017 hebben wij een aantal interviews met onze actieve vrijwilligers op social
media geplaatst (website en Facebook.)
Dit waren korte interviews met algemene vragen uit het dagelijkse leven.
Het doel was om de beeldvorming positief te beïnvloeden door de persoonlijkheid
van de geïnterviewden te benadrukken en niet de beperking die zij hebben.
Daarnaast hebben lezers ook kennis kunnen maken met de mensen die
vrijwilligerswerk doen voor Onbeperkt Oost.
Het zijn leuke, korte portretjes geworden, die veel gelezen zijn.
In 2018 gaan we hier dan ook mee verder.
• Huizen van de buurt
Begin 2017 hebben 2 vrijwilligers de werkgroep PR verlaten, waardoor de
werkgroep gehalveerd werd.
Daarom hebben wij (behalve de Horeca) niet veel gebouwen in Oost kunnen
schouwen.
Wel hebben wij samen met Cliëntenbelang Amsterdam en de andere
stadsdeelgroepen meegewerkt aan het vernieuwen van de website Toegankelijk
Amsterdam en het updaten van klachten- en beoordelingsformulieren hiervoor.
• Scholenproject
Dit project hebben we moeten laten vallen door de onderbezetting van de
werkgroep PR.
We zijn aan het werven voor nieuwe vrijwilligers.
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Sociale Toegankelijkheid
Sociale Toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van ons vrijwilligerswerk,
omdat het hier niet alleen gaat over de fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld
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.
Samen met de andere stadsdeelgroepen hebben wij met Cliëntenbelang een
“Manifest voor een inclusief Amsterdam” opgesteld.
Omdat de Wet Gelijke Behandeling dit jaar van kracht geworden is, wijst
dit Manifest niet alleen op toegankelijkheidseisen, maar ook op het recht op
arbeid, toegankelijke informatie en communicatie, inclusieve evenementen,
cultuur en Horeca en de noodzaak van bewustwording en beeldvorming.
Begin oktober is dit Manifest gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Behalve
mensen met een beperking was ook wethouder van der Burg aanwezig,
betrokken gemeente ambtenaren en mensen van andere belangenorganisaties.
Een verslag van deze presentatie staat in de Dwars door de buurt van december
2017.
Verder hebben wij een aantal buurtaccommodaties op eigen initiatief én op
verzoek van stadsdeel Oost geschouwd op fysieke en sociale toegankelijkheid en
daarover geadviseerd.

Disco voor mensen met een verstandelijke beperking
Ook in 2017 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.
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Netwerkorganisaties
Onbeperkt Oost participeert in een aantal Adviesraden en organisaties op het
gebied van Zorg en Welzijn in Amsterdam Oost
De WMO Adviesraad Oost
Ondanks het feit dat voorheen de WMO adviesraad Oost geen officiële
adviesraad meer is voor het stadsdeel, zijn een aantal leden in 2017 doorgegaan
met dit advieswerk.
Zij hebben wel voor een andere werkwijze gekozen.
Samen met Onbeperkt Oost en de Ouderen Adviesraad Oost organiseren zij in het
vervolg themabijeenkomsten. Dit jaar is gewerkt aan een themabijeenkomst over
de GGZ. Deze bijeenkomst is in februari 2018 op IJburg.
Onbeperkt Oost participeert nog steeds in deze raad en heeft ook het
penvoerderschap voor hen op zich genomen.
-

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
in 2016 en 2017 betrokken geweest bij een project van de Hoge School
Amsterdam en de gemeente om in de Indische buurt in kaart te brengen waar
ouderen behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk
te kunnen blijven. De afgelopen 2 jaar is in samenwerking met vrijwilligers en
bewoners op verschillende momenten en manieren input hiervoor verzameld en
zijn verbetervoorstellen getoetst:
- Een ruimtelijke buurtschouw in 2016 vanuit de GGD en Dienst Ruimte
en Duurzaamheid.
- Een HvA-onderzoek in 2016/2017 waarin 4 (oudere) co-researchers 40
ouderen in de Indische buurt hebben geïnterviewd over de leefbaarheid van
hun buurt.
- Een Doelgroep Schouw in 2017 met senioren uit de Indische buurt en
vertegenwoordigers van adviesraden (de Ouderenadviesraad en Onbeperkt
Oost).
- Een buurtbrede participatiebijeenkomst eind november 2017, waarin
voorgestelde verbeteringen in de openbare ruimte toegelicht en getoetst
zijn en een aantal aanvullende suggesties is gedaan.
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Dit participatietraject heeft zich beperkt tot aanpassingen in de openbare ruimte,
zoals de stoepen, pleinen en straten. Voorzieningen dus die het bewegen en
ontmoeten in de Indische buurt voor ouderen prettig, aantrekkelijk en veilig
maken.
Behalve voor ouderen zijn deze verbeteringen in de openbare ruimte ook
noodzakelijk voor de participatie van mensen met een beperking. (in welke buurt
dan ook)
- 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, dementie en activiteiten ter voorkoming van b.v. eenzaamheid en
geïsoleerd zijn.
Verdere netwerkcontacten:
Wijkopbouworgaan Oost (Buurtboost) (5 x)
De Coalitie voor Inclusie, afdeling Amsterdam, elke maand
Ieder In, via de Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Clientenbelang
Buurtkrant Dwars door de buurt

Stadsdeel Oost
Samen met de andere Adviesraden heeft Onbeperkt Oost dit jaar 2 keer
geparticipeerd in het bestuurlijk overleg en 1 keer in het ambtelijk overleg.
Daar hebben we met name aan de orde gesteld dat onze werkgroep
Toegankelijkheid niet opgenomen is in het protocol van adviseren op
toegankelijkheid gedurende het traject van ontwerp tot uitvoering van het
stadsdeel.
Na een gesprek met de stadsdeelvoorzitter (portefeuille Openbare Ruimte)
hierover is ons toegezegd dat wij benoemd zullen worden als een van de
stakeholders die moeten worden geraadpleegd voor het opstellen van een
Programma van Eisen (PvE). Hierdoor worden wij rechtstreeks betrokken bij en
voor de ontwerpfase gekoppeld aan concrete projecten en een onderdeel van de
voorbereiding hiervan.
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In de eerste helft van 2018 moeten wij hiervoor contact leggen met 2 nieuwe RvE
die deze voor ons relevante stadsdeeltaken zullen gaan uitvoeren.
Verder hebben wij het Manifest voor een Inclusief Amsterdam onder de aandacht
gebracht van de stadsdeelbestuurders en -ambtenaren. De uitvoering van een
aantal punten van dit Manifest valt (gedeeltelijk) ook onder hun werkzaamheden.

Cliëntenbelang Amsterdam
Samen met de andere stadsdeelgroepen neemt Onbeperkt Oost deel aan de
zogenaamde clustervergaderingen bij Cliëntenbelang Amsterdam.
Naast de wekelijkse werkzaamheden voor het adviseren aan de Centrale
Verkeerscommissie op toegankelijkheid in de openbare ruimte hebben wij in
clusterverband dit jaar 8 keer vergaderd over de volgende onderwerpen:
-

Borging Toegankelijkheid
Toegankelijk en fijnmazig OV
Gebouwen schouwen
Beleidsadvisering stadsdelen
Voetgangersbeleid
Fietsbeleid
Gemeenteraadsverkiezingen
Beoordelings- en klachtenformulieren gebouwen en openbare ruimte +
vernieuwen website Toegankelijk Amsterdam

In samenwerking met de achterban is Cliëntenbelang in oktober 2017 gestart met
een lobby voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Onbeperkt
Oost participeert hier ook in. In februari 2018 is een debatavond met lijsttrekkers
hierover.
Speerpunten zijn:
-
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Goed wonen voor iedereen
Een inclusieve en toegankelijke stad
Gelijke kansen op werk en onderwijs
Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning
Sterke positie van mantelzorgers
Minder eenzaamheid

Bijlage 1: Adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan stadsdeel Oost
Bouw Conradhuis
Projectgebied Omval - Weespertrekvaart
Blindengeleidelijnen Piet Heinkade – Rietlanden
Schouw Wibautstraat blindengeleidelijnen
Schouw Jakarta terras en Molukkenstraat
Fietsparkeren aan de Zuidas
Inrichting hoek Linnaeustraat – Wijttenbachstraat
Maaiveld Cruquiusgebied
VO 1e Oosterparkstraat
Mauritskade 24 (gebouwenschouw)
Hek bruggetje Oranje Vrijstaatkade - Linnaeuskade
Schouw Molukkenstraat
13 straten - schouwen op herinrichting of bestrating
Evaluatie Handhaving winkelgebieden + nieuwe aanbevelingen (in samenwerking met voorheen de WMO adviesraad)
Naschouw Borneostraat
Schouw Beukenplein
Kavels Cruquiusgebied
Aangepaste bushaltes van Eesterenlaan en Piet Heinkade (Pakhuis de Zwijger)
VO en DO Linnaeuskade
Boomwortels hoek Javastraaat – Sumatrastraat
Uitgifte vergunningen evenementen |Oostpoort
Obstakel geleidelijn Oostpoort (container)
Klacht boomwortels Indische buurt
Overige activiteiten:
-
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CROW presentatie pilot “Fiets in de Pijp”
De Speeltuinbende, toegankelijkheid voor kinderen met een beperking
Vergunningen voor evenementen - over toegankelijkheidsproblemen
Venstertijden supermarkt Lidl Soembawastraat - Insulindeweg
Nota parkeernormen voor fiets en scooter
Sprong over het IJ (inspraak)
Cursus zelfverdediging voor mensen met een beperking

Vervolg bijlage 1: adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan
Stadsdeel Oost:
Overige activiteiten:
- Filmpje Jaffa Jaffa: winkelen met scootmobiel en blindengeleidestok bij
AH en het Kruidvat, winkelstraat Molukkenstraat (v.a. hoek Javastraat Sumatrastraat tot spoorbrug)
- Bijeenkomsten Wijkopbouworgaan Oost (BOOST)
- Schouw horecagelegenheden i.s.m. de werkgroep PR
- Buurtschouw en -bijeenkomst Ouderenvriendelijke stad i.s.m. de werkgroep PR
- Inventarisatie problemen levering en onderhoud scootmobiel
- Mysteryguest Stadsdeelloket m.b.t. toegankelijkheid en gebruik hoog- laag
balie
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Bijlage 2: adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan de Centrale
Verkeerscommissie Amsterdam 2017

-

-
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Kop Java eiland i.v.m. bouw hotel
Tijdelijke oversteekvoorziening Bert Haanstrakade
Voorrangswijziging Cruquisweg t.b.v. verkeersveiligheid fietsers
VO Amstelkwartier (2e fase)
Kruispunt Wibautstraat - Pres. Steynplantsoen
QuickScan Zeeburgerdijk – Molukkenstraat
Extra touringcarplaatsen de Ruyterkade Oost
Herinrichting Amstel tussen Blauwbrug en Muntplein (bomen
vervangen)
Van Lohuizenlaan
Verkeerskundige maatregelen Insulindeweg ter bevordering
doorstroming tram en bus
Openbare ruimte Centrumeiland IJburg
Ontwerp herinrichting Alexanderplein
Amstelstation - toegankelijkheid bushaltes op busstation
QuickScan Zuiderzeeweg
VO Weespertrekvaart Midden-zuid
Middenmeer Noord
Afwaarderen Cruquisweg van 50 naar 30 km
Aanpassing 2 voetoversteken Spaklerweg
Verbeteren oversteekbaarheid verkeersveiligheid Cruquiskade
VO herinrichting Linnaeuskade (fietsstraat)
Herinrichting Amstel tussen Blauwbrug en Muntplein i.v.m
verkeersmaatregelen 1 richting verkeer voor auto’s
QuickScan Molukkenstraat
Tijdelijke aansluiting autobrug over Duivendrechtsevaart op de
Joan Muyskenweg
VO tijdelijke kruispuntoplossing Zuiderzeeweg – Eef
Kamerbeekstraat
Verbeteren oversteekbaarheid en verkeersveiligheid Cruquiskade
Transferpunt Touringcar Rondvaart, Zouthaven bij Piet Heinkade
Hamerstukken Mauritskade
Amstel oostzijde, weren doorgaand verkeer
VO Weespertrekvaart Midden-Zuid

Vervolg adviezen Centrale Verkeerscommissie 2017 (1)
-
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PVE stedenbouwkundig plan De Sluisbuurt
Amstelstation
Gooiseweg statuswijziging
Amstel 3, tijdelijke inrichting zuidoostzuid gebied naar 30 km zone
Keervoorziening IJtram, de Ruyterkade-CS
Blindengeleidelijnen DRIS displays
Kattenburgerstraat, fietsoversteken
Herinrichting Jan Vroegopsingel
Bromfietspaden maken van fietspaden Amsterdamse brug en
Schellingwouderbrug
Weesperzijde
VO maaiveld ondergrondse fietsenstalling IJzijde CS
Ontwerp herinrichting kruising Alexanderplein
DO extra touringcarhalteerplekken de Ruyterkade Oost
Herinrichting van Lohuizenlaan
Aanpassing oversteek Spaklerweg - Korte Oudekerkerdijk
Eerste Oosterparkstraat
2e ontsluiting Sluisbuurt
Verkeersmaatregelen fietspad Torontobrug
Advies realisatie tijdelijke loop- en fietsbrug langs Oosterdokskade
Aanpassen kruispunt Zuiderzeeweg - IJburglaan
Ontsluiting park Rietland Oost
Woontoren Fibonacci, oksel Panamalaan - Cruquiuskade
Weespertrekvaart Midden - Zuid
Aanpassen verkeerssituatie Borneostraat - Javaplein
Kattenburgerstraat fietsoversteken
Uitrit James Wattstraat 77-79
Kruispunt Joan Muyskenweg – Amstelstroomlaan
Aanleg inrit AH XL Molukkenstraat
Gesplitst fietspad Mauritskade
Kavel 5/6 i.v.m. verkeersdrempels in DO extra touringcarhalteerplekken de
Ruyterkade Oost
Vervanging Verlengde Van Marwijk Kooystraat - Johannes Blookerweg
Amsterdam binnen Ring A 10, verplaatsen snorfiets naar de rijbaan.
a. Buiten gebruikstelling Oosterdoksdraaibrug (brug 2270)
b. Gedeeltelijke afsluiting Oosterdokskade

Vervolg adviezen Centrale Verkeerscommissie 2017 (2)
- Herinrichting Eilandenboulevard (Kattenburgergracht, Wittenburgergracht,
Oostenburgergracht)
- VO kavel 1.3 en 1.4 Cruquiusgebied
- In-Uitrit Sluishuis IJburg
- Grasstrook langs busbaan MacGillavrylaan-noord vervangen door
beukhaag
- Laden en lossen Blok 1C IJburg
- Herinrichting Joris Ivensplein
- Verlenging Joan Muyskenweg
- Verbeteren inrichting Amstelplein
- Fietsoversteek Middenweg bij Linnaeushof
- Tekstwijziging Leidraad CVC hfdst. 4.1 en 4.2 over voetgangers
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