9 januari 2017
Aan:
Gemeenteraad Amsterdam,
Bestuurscommissie Zuidoost
ieder die ambtshalve of anderszins betrokken is bij
wegen, verkeer en openbare ruimte in Zuidoost

Onderwerp:
Anton de Komplein
Moeilijk bruikbare trap en helling voor mensen die slecht ter
been zijn/gehandicapten/mens met een beperking

Geacht college, gemeenteraad, bestuurscommissies,
en verder iedereen die het aangaat of het zich aantrekt,
N.a.v. de motie van Iwan Leeuwin (Fil 201707) en de klachten bij het Platform Gehandicapten Zuidoost hebben wij
een schouw verricht (afbeeldingen) van de trap en helling op het Anton de Komplein voor de Bijlmerdreef.
Wij zijn van mening dat er een lift bij de trap tussen het Anton de Komplein en de Bijlmerdreef nodig is. En wel een
lift die voldoet conform de richtlijnen van het ITS-keurmerk (zie bijlage).
Wij hebben aan de hand van tekeningen van de staalconstructie gekeken waar een lift zou kunnen komen. Een lift is
echter niet zonder ingrijpende aanpassing aan de staalconstructie daar tussen te passen. Zie hiervoor bijgevoegde
tekening op blad 3 waar de staalconstructie onder de trap is ingetekend.
Wij hebben daarom de lift vóór de trap onder de arcade bij het stadsdeelkantoor gesitueerd. Het hoogteverschil van
4.5 m tussen het Anton de Komplein en Bijlmerdreef wordt met een brugconstructie tussen de lift en de dreef
verbonden. Zie hiervoor de tekeningen blad 1 en 2.
Van het trapgedeelte waar de liftconstructie bij het stadsdeelkantoor gesitueerd is, hebben wij wat foto's
bijgevoegd.
Traplift
Een traplift raden wij ten zeerste af om veiligheidsredenen.
Ook voldoet een traplift niet voor visueel beperkten, rolstoelen, rollators en scootmobielen.
Bestaande lift Q-park garage
Indien de gemeente ter compensatie aan de mensen wil bieden dat er gebruik gemaakt kan worden van
de lift van parkeergarage 22 van Q-park, zal de gemeente eerst afdoende afspraken moeten maken met Q-park.
In dit geval is het gewenst dat het plein integraal toegankelijk wordt.
Tot Slot
Ondanks dat de zij-ingang van het stadsdeelkantoor Zuidoost aan de Bijlmerdreef ook toegankelijk is gemaakt voor
mensen met een beperking, vragen wij ons af of deze oplossing afdoende is aangezien het om een beperkte
openingstijd gaat.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Platform Gehandicapten Zuidoost
Ronald Blonk
Kenner Integrale Toegankelijkheidsrichtlijnen

06 287 45 779
blonkronald@gmail.com

