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Inleiding
Sinds 2012 is dit alweer het 6e jaarverslag van Onbeperkt Oost. Ook in 2018 is er
door onze vrijwilligers weer veel werk verzet. De leden van de werkgroepen
Toegankelijkheid en PR zijn op veel plekken in Amsterdam Oost geweest voor hun
advies- en promotiewerk.
Daarnaast hebben wij ook stedelijk via Cliëntenbelang Amsterdam aan een aantal
projecten meegewerkt om onze belangen ook bij het nieuwe college onder de
aandacht te brengen. Belangrijk omdat de beleidsplannen van de hele stad daar nu
gemaakt worden.
Het resultaat is dat het nieuwe college wel al een paar concrete stappen heeft gezet
om onze belangen in hun beleid op te nemen en uit te voeren. Toegankelijkheid in
de openbare ruimte en -gebouwen wordt nu meer opgenomen in de plannen.
Hopelijk wordt dit voortgezet en verder uitgebreid, ook naar onze belangen bij b.v.
de WMO.
Verder heeft stadsdeel Oost onze werkgroep Toegankelijkheid aan het einde van het
jaar de toezegging gedaan om vanaf het begin van een herinrichtings- of
nieuwbouwproject betrokken te worden bij de advisering. Belangrijk omdat de
toegankelijkheidseisen dan vanaf het begin duidelijk zijn.
Het bestuur heeft dit jaar wel de financiële eindjes aan elkaar moeten knopen. We
kregen minder subsidiegeld en hebben behoorlijk moeten rekenen om rond te
kunnen komen. Jammer genoeg gaat dat ook gelden voor 2019.
Jammer genoeg is het dit jaar niet echt gelukt om nieuwe vrijwilligers te werven.
Daar blijven wij mee bezig.
Onze andere actieve vrijwilligers hebben dit jaar dan ook 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 2019 blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor mensen met een
beperking.
Onbeperkt Oost houdt zich vanaf 2012 bezig met de voorwaarden die aan gelijke
kansen voor mensen met een beperking zijn verbonden. Zo zijn Fysieke en Sociale
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Toegankelijkheid belangrijke voorwaarden om aan de samenleving deel te kunnen
nemen.
Hieronder volgen de werkzaamheden van onze verschillende werkgroepen in 2018
op dit gebied:
De werkgroep Toegankelijkheid
Deze werkgroep adviseert op nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in Amsterdam
Oost en dan met name op de openbare ruimte daar omheen. Een druk jaar gezien de
vele bouwactiviteiten in Amsterdam Oost en alle toegankelijkheidseisen die daar nu
ook door de wet Gelijke Behandeling verplicht voor zijn.
Via het Ingenieursbureau Amsterdam heeft de werkgroep van projectleiders van
stadsdeel Oost een aantal verzoeken gehad om op fysieke toegankelijkheid te
adviseren op herinrichtings- en nieuwbouwprojecten in ons stadsdeel. Dat is niet
voor alle projecten in de openbare ruimte gevraagd, terwijl toegankelijkheid ook
daarvoor geldt.
Daarom heeft de werkgroep ook in 2018 op eigen initiatief contact gelegd met
projectleiders om toch te kunnen adviseren over de bereikbaarheid, toegankelijkheid
en bruikbaarheid van de overige bouwprojecten in Amsterdam Oost.
Daarnaast heeft de werkgroep d.m.v. het 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)
Goed nieuws in december: met het stadsdeel is afgesproken dat de werkgroep vanaf
het begin van een project (Nota van Uitgangspunten) al als adviseur voor
toegankelijkheid betrokken gaat worden.
Daarnaast adviseert de werkgroep wekelijks via Cliëntenbelang Amsterdam ook op
projecten in Amsterdam Oost die in de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam
(CVC) besproken worden.
De CVC vergadert wekelijks over bouwprojecten uit alle stadsdelen. In 2018 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.
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De werkgroep PR
Het doel van deze werkgroep is voor een belangrijk deel om de beeldvorming van
mensen met een beperking positief te beïnvloeden. Daarnaast is het promoten
hiervan belangrijk, niet alleen naar bestuurders en ambtenaren, maar vooral ook
naar de burgers van Amsterdam Oost.
De werkgroep heeft ook in 2018 weer de publiciteit hiervoor georganiseerd en
uitgevoerd, o.a. door het beheren en bijhouden van de sociale media, zoals onze
website, Facebook en Twitter.
Verder zijn er 3 artikelen voor De Dwars geschreven:
De eerste in het aprilnummer: over het debat in hotel Arena met de politiek: “De
coalitie en de kwetsbare bewoner”.
Het tweede in het juninummer: schouwen en beoordelen van de Horeca op het
Beukenplein.
En het derde in het decembernummer: Schouwen en beoordelen van de openbare
ruimte bij het nieuwbouwproject Cruquiusgebied.
Ook is de werkgroep verder gegaan met onze artikelenreeks.
•

Horeca project

Dit jaar is de werkgroep naar het Beukenplein gegaan en heeft de cafés en
restaurants daar beoordeeld op toegankelijkheid, zowel binnen als buiten op de
terrassen.
Dit keer hebben ze een scorelijst met een schaal van 1 op 10 gebruikt en daarmee de
fysieke- én de sociale toegankelijkheid gemeten.
Dat viel erg tegen, een paar terrassen waren goed toegankelijk, maar de meeste
entrees van de restaurants niet. Ook was er nergens een gehandicaptentoilet.
Daarom heeft de werkgroep de restauranteigenaars een brief gestuurd met de vraag
of ze hierover konden komen praten. Daar is tot nu toe niet op gereageerd.
• Artikelenreeks
Ook in 2018 heeft de werkgroep weer interviews met actieve vrijwilligers op social
media geplaatst (Website en Facebook)
Deze interviews bestaan uit algemene vragen uit het dagelijks leven en hebben het
doel om de beeldvorming positief te beïnvloeden door de persoonlijkheid van de
geïnterviewden te benadrukken en niet de beperking die zij hebben. Daarnaast
maken lezers ook kennis met de mensen die vrijwilligerswerk doen voor Onbeperkt
Oost.
Deze interviews worden veel gelezen.
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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 de
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 persoonlijke en officiële zaken.
Via Cliëntenbelang Amsterdam zijn wij dit jaar betrokken geweest bij het
organiseren van het politieke debat “De coalitie en de kwetsbare bewoner”, dat in
februari in Hotel Arena gehouden werd.
Gezien onze ervaringen met de fysieke toegankelijkheid in dit hotel hebben wij later
een uitgebreide schouw uitgevoerd en onze bevindingen aan de manager
gepresenteerd.
In mei hebben wij de Horeca op het Beukenplein op toegankelijkheid (fysiek én
sociaal) beoordeeld.
In oktober hebben wij meegedaan met de presentatie van de week van de
Toegankelijkheid in Pakhuis De Zwijger. Het thema was: Toegankelijkheid bij
culturele evenementen.
Ook hebben wij adviezen gegeven om de locatie van het jaarlijkse vrijwilligersfeest
(CBK) toegankelijk te maken, zodat iedereen zich welkom voelde.
Op de valreep hebben wij in december de OBA Javaplein beoordeeld. Dit n.a.v. de
opdracht van de gemeente aan alle stadsdelen om openbare culturele instellingen en
gebouwen volgens de ITS norm te beoordelen.
Disco voor mensen met een verstandelijke beperking
In 2018 bestond deze disco al weer 12 jaar en wordt nog steeds druk bezocht.
Voor de doelgroep blijft dit een populaire uitgaansavond. Er zijn meestal 40 á 50
mensen. Velen kennen elkaar inmiddels en er zijn blijvende contacten ontstaan.
Nieuwkomers worden hartelijk ontvangen.
Er is muziek en soms een optreden van een zanger(es). Twee keer per jaar is er een
loterij, waarvan één in de Kersttijd.
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
Officieel bestaat deze raad niet meer, maar een aantal leden hebben in 2018 een
themabijeenkomst over de GGZ op IJburg georganiseerd. Deze bijeenkomst was een
succes en werd goed bezocht.
Onbeperkt Oost heeft altijd in deze raad geparticipeerd. Momenteel is het niet
duidelijk of er nog meer themabijeenkomsten volgen.
- De Ouderen Adviesraad Oost
In deze raad zijn wij vertegenwoordigd door 2 leden en hebben in 2018 de
scholingsbijeenkomsten bezocht (11 keer).
Belangrijke deelgebieden zijn hier voor ons: AOV en Openbaar Vervoer. Verder in
Zorg en Welzijn: thuiszorg, hulpmiddelen en andere WMO-zaken.
Ook participeert 1 lid van de OAR in onze werkgroep Toegankelijkheid.
Het project Age Friendly City (Ouderenvriendelijke Stad) is in 2018 voortgezet.
Dit is een project van de Hoge School Amsterdam en de gemeente om in de
Indische buurt in kaart te brengen waar ouderen (en ook mensen met een beperking)
behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen
blijven. Samen met bewoners en vrijwilligers is op verschillende momenten en
manieren input hiervoor verzameld en zijn verbetervoorstellen getoetst.
Tot nu toe heeft dit geleid tot de Ouderenvriendelijke route Makassarpleinbuurt, een
looproute waar een aantal verbeteringen in de openbare ruimte zijn aangebracht.
Verbeteringen op stoepen, pleinen en straten die het bewegen en ontmoeten in deze
buurt voor ouderen prettig, aantrekkelijk en veiliger maken.
Andere wensen gaan over activiteiten en voorzieningen, zoals betaalbare en
gezellige maaltijden, parkeervoorzieningen voor bezoekers en mantelzorgers en de
mogelijkheid om naar een meer passende woning te verhuizen.
De verbeteringen in m.n. de openbare ruimte zijn ook noodzakelijk voor de
participatie van mensen met een beperking. Onbeperkt Oost blijft dan ook betrokken
bij het Age Friendly City project.
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- Wijkzorgtafels
In het kader van de vernieuwing binnen de Wijkzorg, participeert Onbeperkt Oost in
2 wijktafels in Amsterdam Oost: wijktafel de Indische Buurt en wijktafel
Transvaalbuurt.
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, voorlichting over lotgenotencontact en activiteiten ter
voorkoming van eenzaamheid en geïsoleerd zijn.
De wijktafels worden 1 x per 6 weken georganiseerd. (8 x per jaar voor elke
wijktafel).
Verdere netwerkcontacten:
Wijkopbouworgaan Oost (Buurtboost. 4 x)
De Coalitie voor Inclusie, afdeling Amsterdam, (3 x)
IederIn, via de Nieuwsbrief
Cliëntenbelang Amsterdam, Nieuwsbrief
Stadsdeelgroepen Toegankelijkheid (Amsterdam Zuid, -West, -Noord en ZO)
Buurtkrant Dwars door de buurt
Stadsdeel Oost
Dit jaar hebben wij samen met de andere Adviesraden 2 x geparticipeerd in het
bestuurlijk overleg. Ook na de verkiezingen van maart wil het stadsdeelbestuur dit
overleg voortzetten.
Wij informeren hen over de gang van zaken van onze belangenbehartiging en stellen
problemen aan de orde.
Dit jaar had m.n. onze werkgroep Toegankelijkheid nog steeds geen vaste adviesrol
in het protocol van een project in de openbare ruimte van ontwerp tot uitvoering.
Wel werd advies gevraagd als de bouwtekeningen al op tafel lagen, waarbij niet
altijd de verplichte toegankelijkheidseisen ingepland waren.
Aan het einde van het jaar heeft de werkgroep een gesprek gehad met de wethouder
Openbare Ruimte en is hen toegezegd dat zij al vanaf het begin van een project, bij
de NvU (Nota van Uitgangspunten) een adviserende rol krijgen.
Verder geven wij in dit bestuurlijke overleg informatie over stedelijke
ontwikkelingen via Cliëntenbelang Amsterdam. Informatie over de week van de
Toegankelijkheid, waarna de gemeente initiatieven heeft ontplooid voor
toegankelijkheid bij culturele gebouwen en -evenementen.
7

En informatie over het debat “De coalitie en de kwetsbare bewoner”, waarvan de
speerpunten ook op stadsdeelniveau belangrijk zijn. Zoals ook de voortgang van het
Manifest voor een Inclusief Amsterdam. De uitvoering van een aantal punten van dit
Manifest valt nog steeds (gedeeltelijk) onder de verantwoordelijkheid van het
stadsdeelbestuur.
Cliëntenbelang Amsterdam
Onbeperkt Oost adviseert via Cliëntenbelang aan de Centrale Verkeerscommissie
Amsterdam op toegankelijkheid bij nieuwbouw en herinrichtingen in Amsterdam
Oost. Bijna wekelijks staan er projecten uit Oost op hun agenda. (40 x dit jaar)
Daarnaast organiseert Cliëntenbelang voor belangengroepen uit alle stadsdelen
regelmatig overleg, scholing en ondersteuning. ( 5 x dit jaar) Fysieke- en sociale
toegankelijkheid zijn daar belangrijke onderwerpen.
Onbeperkt Oost heeft bij Cliëntenbelang ook meegewerkt (4 bijeenkomsten) aan de
voorbereidingen voor het debat: “De coalitie en de kwetsbare Amsterdammer”, dat
in februari in hotel Arena gehouden is.
Speerpunten waren: Goed wonen voor iedereen, een inclusieve en toegankelijke
stad, gelijke kansen op werk en onderwijs, toegankelijke en betaalbare zorg en
ondersteuning, sterke positie voor mantelzorgers, minder eenzaamheid.
Het thema van de week van de Toegankelijkheid was dit jaar: “Toegankelijkheid bij
culturele evenementen en -gebouwen”.
Cliëntenbelang heeft daarom begin oktober een debat- en informatie avond
georganiseerd in Pakhuis de Zwijger voor de gemeente(ambtenaren). Er werden
evenementen getoond die wél toegankelijk zijn en de gemeente werd opgeroepen dit
in hun beleid op te nemen.
Cliëntenbelang kreeg in november de opdracht van de gemeente om culturele
gebouwen volgens de ITS normen te schouwen en beoordelen. Onbeperkt Oost
werd gevraagd om dat bij 2 openbare bibliotheken in Oost te doen.
Onbeperkt Oost is lid van Cliëntenbelang en wordt daarom uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering ( 4 x per jaar). Daar wordt de stand van zaken
gepresenteerd, waaronder ook nieuwe werkplannen. Hier wordt dan over gestemd.
Verder hebben wij input geleverd voor de vernieuwde website: Toegankelijk
Amsterdam, een nieuw digitaal klachtenformulier (ook een app) en zijn wij
betrokken bij de ontwikkeling van de app ”Ping if you care”, een initiatief van de
gemeente om veiligheids- en toegankelijkheidsproblemen waar verkeersdeelnemers
met een beperking mee te maken hebben in kaart te brengen.
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Bijlage 1: activiteiten, adviezen, schouwen e.d. van de Werkgroep Toegankelijk
heid aan stadsdeel Oost
1. Advisering uitstallingenbeleid stadsdeel Oost
2. Schouw en-rapport toegankelijkheid hotel Arena en toegankelijkheid entree
vanuit het Oosterpark naar het terras van hotel Arena met de General Manager.
3. Klachtafhandeling Lidl venstertijden n.a.v. klacht buurtbewoner en advisering
weghalen vlaggen op stoep na uitbreiding Lidl.
4. MORA-meldingen hoge stoepen na viaduct hoek Pontanustraat/1e van Swindenstraat na klacht buurtbewoner.
5. MORA-melding horeca toren Amstelstation.
6. Klachten gemeld o.a. over geluidsoverlast Insulindeweg herinrichting trambaan 3de fase aan communicatiemedewerker N-Z-lijn/GVB.
7. Advisering Sigma-terrein Cruquiusgebied aan stadsdeel Oost.
8. Advisering Binnen Bocht-terrein Cruquiusgebied
9. Tussentijdse schouw Cruquiusgebied (werk in uitvoering) na advisering.
10.Schouw IJburg ingang A.H. en rond winkelcentrum, plus Maria Austriastraat,
na klacht bewoner, met bewoner en gebiedsmakelaars IJburg.
11.Klachtafhandeling overhangend groen in Middenmeer.
12.Schouw CBK i.v.m. het vrijwilligersfeest 2018 in stadsdeel Oost.
13.Schouw bibliotheek Javaplein.
14.Advisering nieuw te bouwen gebouw van de HvA, Wibautstraat.
15.Overleg met Rick Vermin, portefeuillehouder van o.a. de Toegankelijkheid in
Oost, en Joost van Hövell, beleidsadviseur, betreffende de toegankelijkheid en
nieuwe afspraken samenwerking stadsdeel Oost.
16.Advisering toegankelijkheid en belijning tram- en bushaltes Oost.
17.Advisering behoud en verlaging van een aantal brievenbussen in Oost.
18.Chronisch adviseren van Sport’s World en bloemist over het vrijhouden van
de geleidelijn.
19.Advisering kleine verbeterpunten in Oost.
20.Overleg met Luuk van Term, Speeltuinbende, over inrichting speeltuinen voor
kinderen en ouders met een beperking.
21.Herhaaldelijke schouw en advisering vrijhouden geleidelijn hoek Wijtenbachstraat/Oosterpark.
22.Monitoren en adviseren Amstelstation via Dror.
23.Advisering klachten Ringdijk aan gebiedsmakelaar.
24.Melding gevaarlijke toegangsweg naar A.H. XL Molukkenstraat aan stadsdeel
Oost.
25.Interview IJ-opener samen met de OAR oost.
26.Advisering diverse CVC projecten via Frits en Dror.
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27.Inventarisatielijst van te schouwen openbare evenementen, gebouwen en
plekken in Oost.
28.Klacht tramlijn 26 en buslijn 37 op IJburg gemeld bij de werkgroep mobiliteit
van het stadsdeel.
29.Inventarisatie klachten tramlijn 19 i.s.m. OAR Oost op de informatiemarkt
Christiaan Huygensplein, via RAR en Rick Vermin, portefeuillehouder.
30.Deelname stadsgesprek De Toegankelijke Stad.
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Bijlage 2: Adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan de Centrale
Verkeerscommissie Amsterdam 2018 (blad 1)
-
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DO brug Muiderlaan-Wim Noordhoekkade IJburg
Eenhoorngebied
Fietspad Oosterringdijk – Carolina MacGillavrylaan
Laden en lossen blok 1C IJburg
Statenjachtstraat rechtsaf opstel-vak verlengen (HOV Oosttangent)
Vervanging Verlengde Van Marwijk Kooystraat – Johannes Blookerweg
VO Maaiveld Amstelkwartier 2de fase Weststrook
Aangepast ontwerp “groene barcode” Joris Ivensplein
Dijksgracht Oost Fietsroute
Gedeeltelijke afsluiting Oosterdoksstraat
B095 Wibautstraat – Ruyschstraat
Verlenging J. Muyskenweg
Risicolocatie Verkeersveiligheid P16 =- Verbindingsdam
Omleiding rond sloop/nieuwbouw woningcomplex Sumatraplantsoen
Aanbrengen tijdelijke fietsstroken en instellen 30 km-regiem Cruquiusweg
Dijksgracht Oost Bromfietspad
Beeld Wibaut
Herinrichting Eerste van Swindenstraat
VO Sigmaterrein, Cruquiusgebied
Herinrichting Th.K. van Lohuizenlaan, alternatieve variant voor ontsluiting
hotel en pakhuizen Zeeburgerkade via T-kruising met Cruiquiusweg
Aanbrengen tijdelijke fietsstroken en instellen 30 km-regiem Cruquiusweg
Zuider-IJdijk Zeeburgereiland
Ontwerp optimalisatie IJpleinveer De Ruijterkade Oost
Risicolocatie Verkeersveiligheid R16 – Verbindingsdam
Aanvraag goedkeuring tijdelijke bouwwegverlegging Faas Wilkesstraat
Weesperzijde, VO zuidzijde
B136 Linnaeusstraat – Mauritskade
Ontwerp zuidelijke ontsluiting Fibonacci woontoren
B158 Molukkenstraat – Niasstraat
Langzaamverkeersbrug t.h.v. de Nieuwe Vaartweg, Cruquiusgebied
B152 Domselaerstraat Oetewalerpad
Fietsoversteek IJburglaan – Schokkerjachtdijk
Ontsluiting Sluisbuurt: Zuiderzeeweg – Eef Kamerbeekstraat
Zuider-IJdijk, Zeeburgereiland
Aanpassen kruispunt Zuiderzeeweg -IJburglaan
Pre-advies Verkeerssituatie ingang OLVG Oost en Oosterpark

Vervolg bijlage 2: Adviezen van de Werkgroep Toegankelijkheid aan de
Centrale Verkeerscommissie Amsterdam 2018 (blad 2)
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Voorrijdsituatie Mauritskade 61
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Sumatraplantsoen
Kruising Panamalaan – Frans de Wellantstraat – Borneolaan
Verkeerskundige inpassing Javabrug – Centrumzijde
Principe inrichting plein Kop Cruquiusgebied
Kruising Middenweg – Kruislaan (Blackspot)
SO Cruquiusweg en Nieuwevaartweg
Advies ontwerpvariant Diemerzeedijk 3d fase
Duivendrechtsekade
Fietsoversteek Middenweg bij Linnaeushof
Ontwerp brug Muiderlaan - Wim Noordhoekkade, IJburg met aansluitende
kruisingen.
Brug Kop Weespertrekvaart
Tekening ontwerp kruispunt Zuiderzeeweg - IJburglaan
Capaciteitsonderzoek naar de vak indeling kruispunt Insulindeweg –
Zuiderzeeweg
VO’s deelgebieden 3,2,4,5 en 6 Cruquiusgebied
Verlenging Joan Muyskenweg
Kruispunt Amstelstroomlaan – Joan Muyskenweg
Weesperzijde – Berlagebrug fietsroute
Globaal verkeersontwerp Stedenbouwkundig Plan Strandeiland
Herinrichting 1ste Oosterparkstraat – kruising Beukenweg
Herontwikkeling Zeeburgerdijk 209 - 265
Concept - NvU Czaar Peterstraat
Stedenbouwkundig Plan Omval – Weespertrekvaart
B137 Middenweg (Blackspot)
Dijksgracht Oost Fietsroute
Julianaplein-/laan - busbaan en nachtbus Amstelstation
Duivendrechtsekade
Aanpassen bocht Eva Besnyöstraat
Rapportage Quickscan Mr. Treublaan ter hoogte van perceel nr. 7
Tijdelijke T kruising van Lohuizenlaan – Cruquiusweg
Voetgangers- en fietsoversteek IJburglaan t.h.v. Julius Pergerstraat
Fietsoversteken Transvaalbuurt
Aanpassingen IJburglaan (Oost)
Ontsluiting Sluisbuurt – Zuiderzeeweg - Eef Kamerbeekstraat &
Zuiderzeeweg – straatnaam n.t.b.
R36 - Molukkenstraat – Javaplein
R37 – Molukkenstraat – Tidorestraat

Vervolg bijlage 2: Adviezen van de werkgroep Toegankelijkheid aan de
Centrale Verkeerscommissie Amsterdam 2018 (blad 3)
-
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Aanpassing spoor kruising “s Gravesandeplein – Oosterpark
Kattenburgerstraat
Tijdelijk profiel Joan Muyskenweg t.b.v. bouw brug
Rudolf Dieselbuurt
Instellen tijdelijke 30km/zone Sarphatibuurt
JO Vaillantstraat
Sumatraplantsoen
Blasiusstraat – Weesperzijde
Herinrichting van Lohuizenlaan e.o.: gewijzigd ontwerp Van der Meylaan
Oosterdokseiland

