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Januari
5x Bit* met Sit* netwerken
Bit* = bevordering integrale toegankelijkheid
Sit* = sleutelpersoon integrale toegankelijkheid
1. Nieuwjaarsreceptie Driemond
2. 2x Vereniging Paardrijden Gehandicapten PWA,
Prins Willem Alexander http://www.pwamanege.nl/
3. Nieuwjaarsreceptie Stadsdeel Zuidoost >
4. Nieuwjaarsreceptie Buurvrouwennetwerk &
Buurtgenoten
4 Hip* binnen/buiten activiteiten
1. 3x Binnen activiteit inloop/spreekuur t.b.v. de
achterban in Buurtentree Holendrecht
2. Binnen activiteit Ledenbijeenkomst jaarverslag >
4 activiteiten i.h.k.v. Bit
1. Bit met Sit Wmo* Adviesraad Zuidoost >
2. Bit met Sit DAC* Reigersbos >
3. Kit = Kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen
stadsdeel stand van zaken Holendrecht West
4. Bit met Sit Raadslid Roy Ristie

Februari

Hip* = Handicap important person
De achterban belangrijk maken, was het devies.
De achterban Hip maken.

Wie is Hip

In 2013 heeft het Platform gewerkt volgens de
nieuwe stijl die in 2011 was ingezet.
Van 1 keer per maand vergaderen veranderde de
vereniging naar meer bijeenkomsten per jaar met
een informeler karakter. Weinig bestuurlijk en veel
meer achterban, Hip zijn.
Hip in buurthuizen
Wmo* Wet maatschappelijke ondersteuning
DAC* Dag activiteiten centrum

5x Bit met netwerken
1. 3x Vereniging Paardrijden Gehandicapten incl. 1 x
training
2. 2x CEC* i.h.k.v. meedoen aan kunstproject
CEC* Cultureel Educatief Centrum in Zuidoost
5 Hip binnen/buiten activiteiten
1. 3x Binnen activiteit achterban Buurtentree
Holendrecht inloop/spreekuur
2. Binnen activiteit achterban Leden bijeenkomst
financieel
3. Binnen activiteit achterban Leden bijeenkomst
activiteitenplan
3 activiteiten i.h.k.v. Bit
1. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
2. Bit door Kit over Gaasperdam >
3. Bit met Sit DAC Reigersbos

Hip’s deden actief mee aan alle bijeenkomsten.

4x Bit met netwerken
1. 3x Netwerkactiviteit Vereniging Paardrijden
Gehandicapten incl. bijscholing helpers, KNHS*
wedstrijd en Alv
2. Netwerk activiteit Buurvrouwennetwerk
Gaasperdam Global Women's Day 2013

25-2- 2013 Hip bijeenkomst in buurtHuis Gein

De vereniging werd getransformeerd naar een
stichting. Er werd niet geïnvesteerd in het werven
van leden maar wel in het activeren van de Hip’s
t.b.v. de participatie aan het werk op alle fronten.
Het werk houdt in: aandacht voor toegankelijkheid,
als niet onbelangrijk onderdeel van het bevorderen
van de integrale toegankelijkheid, Bit.

Maart
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4 Binnen activiteiten
1. 3x Binnen activiteit achterban Buurtentree
Holendrecht inloop/spreekuur >
2. Binnen activiteit achterban Leden bijeenkomst
financieel
4 activiteiten i.h.k.v. Bit
1. Bit met Sit Programma-adviesraad Buurthuis Gein
2. Bit met Sit intervisie stadsdeel Sylvia Kneefel
3. Bit met Sit DAC Reigersbos
4. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost

April
5x Bit met netwerken
1. 5 x Vereniging Paardrijden Gehandicapten met
Lentedag kinderen + ruiters + jonge helpers en 2x
interview, Alv financieel en rondleiding
6 Hip binnen/buiten activiteiten
1. 'niet mopperen maar opperen' door Sally Elmont
buurthuis Anansi
2. Recycle Zo door Danièle Kanis buurthuis Gein
3. 2x Buurtentree Holendrecht spreekuur en stagiairs
4. 2x Buitentocht
9 activiteiten i.h.k.v. Bit
1. Kwaku kraamhouders bijeenkomst
2. intervisie stadsdeel Hans Dijksman en Siem vt Oever
3. Raadsvergadering
4. inrichtingsplan openbare ruimte Holendrecht West.
5. Dwzs Welzorg team klachten Paula Hoogenboom
over discriminatie scootmobielers
6. 'Veiligheid en Leefbaarheid'
7. OSA* intervisie http://www.osa-amsterdam.nl/
8. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
9. Overleg DAC Reigersbos

Bit
Bit = bevorderen integrale toegankelijkheid.
Het Platform heeft gewerkt aan het delen van
expertise, door zoveel mogelijk in bijeenkomsten
over de technische kant van het werk te vertellen.
De werkzaamheden op het gebied van kennis van de
integrale toegankelijkheidsrichtlijnen worden
uitgevoerd door de Kit*, kenner integrale
toegankelijkheidsrichtlijnen.
De Kit is verantwoordelijk voor het technische deel
van het werk. De Kit is werkzaam t.b.v. Bit.
De Kit gaat over beleid en wet in de breedste zin
maar nooit zonder raadpleging van de
ervaringsdeskundige achterban.
In 2013 telden wij in totaal 86 Bit-activiteiten.
Website
29-4-2013 Danièle Kanis in buurthuis Gein

Mei

1x Bit met netwerken
1. overleg Jarzo, Jongerenadviesraad Zuidoost, lid
9 Hip binnen/buiten activiteiten
1. 3x met overleg
programma coördinator Buurthuis opstarten SOOS.
Zonnebloem.
Informatieavond over het nieuw bestuurlijk stelsel.

26-5-2013 Dag van het Park
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2. 3x Buurtentree Holendrecht inloop/spreekuur
3. 3x met tocht, 4 mei herdenking en landelijke
parkdag met versieractie

5 activiteiten i.h.k.v. Bit
1. door Kit Edith Magnustr Nos Perla schouw >

2. door Kit naar raadsvergadering
3. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
Teambuilding
4. 2x door Kit 'Aan de slag met de Gaasperplas!'

Juni

3x Bit met netwerken
1. Hindoestaanse viering in De Drecht
2. Werkbezoek Uptown voor jongeren >
3. GroenLinks bijeenkomst 150 jr afschaffing slavernij
16 Hip binnen/buiten activiteiten
1. 2x Buurtentree Holendrecht inloop/spreekuur
2. 2x bestuursvergadering incl. financieel
3. Bijeenkomst Creatief met Silvia Martis >
4. Recycle Zo door Danièle Kanis buurthuis Gein
5. Participatiemarkt Gein/Reigersbos in BuurtHuis
Gein POZO*/OSA
6. 4x Buiten avondvierdaagse 4 t/m vrijdag 7 jun

4-6-2014 Avondvierdaagse eerste dag
5-6-2014 Avondvierdaagse tweede dag
6-6-2013 Avondvierdaagse derde dag
20-6-2013 Silvia Martis in buurthuis Anansi

POZO* Participatie en Opbouwwerk Zuidoost

7 activiteiten i.h.k.v. Bit

1. door Kit schouw K-platform
2.
3.
4.
5.

door Kit ROVB* stadsdeelraad
met Sit OSA vriendenkringen
Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
bij Sit gemeenteraad inspreken: voorstel
Amsterdam 10x toegankelijker
6. met Sit intervisie raadslid Henk de boer
7. Hip met Kit met schouw i.v.m. opening WC*
Gein/Geinfestival.>

Juli
3 Hip binnen/buiten activiteiten
1. 2x buitentocht o.a. Bigi Spikri
150 jaar afschaffing slavernij
2. Binnen Keti Koti viering

3 activiteiten i.h.k.v. Bit

1. Kit in Gein bewonersoverleg

ROVB* Raadscommissie Ruimtelijk Ontwikkeling,
Verkeer en Beheer
2013 Toegankelijkheidsschouw i.h.k.v. Amsterdam 10x
toegankelijker
WC* winkelcentrum
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2. Hip met Kit en Sit schouw Nellesteinterras
3. Hip met Kit inspectie Kwakuterrein met Jacco

Augustus

2x Bit met netwerken
1. Bevrijdingsbijeenkomst & Vrijheidsmaal Nusantara
2. Bijeenkomst lokale omroepen
3 Hip binnen/buiten activiteiten
1. Barbeque Nellesteinterras >
2. Bijlmerbios Hoekenrodeplein
3. bestuursvergadering reglement buitenactiviteiten

4 activiteiten i.h.k.v. Bit

1. Sit intervisie raadslid Michel Idsinga >
2. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
3. Sit Eric van de Burg wethouder incl. discriminatie
scootmobielen
4. Kit naar bewonersoverleg Gein

September

7 binnen/buiten Hip activiteiten achterban
1. Buiten Dag van 1000 culturen
2. Buiten toch
3. Binnen Recycle Zo door Danièle Kanis buurthuis
>Gein
4. 4x training vrijwilliger Vriendenkringen Zuidoost

7 activiteiten i.h.k.v. Bit

1. evaluatie gebruik Nellesteinterras
2. Dwzs Welzorg team Paula Hoogenboom over
discriminatie scootmobielers
3. Sit Osa overleg
4. Hip met Kit rondleiding/schouw nieuwe Buurthuis
Holendrecht
5. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
6. Kit Woonservicewijken groepsinterview
7. Kit Wijkcontactdag Reigersbos

Oktober

3x Hip binnen/buiten activiteiten achterban
1. Herdenking vliegramp Bijlmer
2. MEE bijeenkomst 28 oktober
3. PG&O bestuur notaris oprichten stichting PGZO

10x activiteiten i.h.k.v. Bit

1. Kit vernieuwing Venserpolder >
2. Kit woonservicewijken ronde tafel gesprek

Bit met Kit in Venserpolder
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kit verkeercommissie
Kit woonservicewijken ronde tafel gesprek
Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
Kit meldingen openbare ruimte
Kit politiek café
Kit EGK-buurt
Kit bewonersoverleg Gein
Kit Bit met Sit Wmo-adviesraad Zuidoost en
portefeuillehouder Urwin Vyent over
ontoegankelijke gezondheidsmarkt

November

4x Hip binnen/buiten activiteiten
1. Bijeenkomst ‘'niet mopperen maar opperen' met
Sally Elmont
2. PG&O bestuur notaris oprichten stichting PGZO
3. Bestuursvergadering >
4. Bijeenkomst Recycle Zo door Danièle Kanis
buurthuis Gein

1-11-2013 Niet mopperen maar opperen met Sally
Elmont

2x activiteiten i.h.k.v. Bit

1. Hip met Kit schouw nieuwe Ouder- en kindcentrum
(OKC)
2. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost

December

1x Bit met netwerken
1. De Drecht Kerstmarkt
3x Hip binnen/buiten activiteiten
1. De Drecht bingo
2. Kerstviering Zonnebloem
3. Netwerk Kerstgala Buurthuis Gein

Totaal

86 x Bit activiteiten
89 x Hip activiteiten
10 x ‘Hip’pe Buitentochten
4x Danièle Kanis
2x Sally Elmont
2x activiteiten i.h.k.v. Bit
1x Silvia Martis
1. Kit verkeerscommissie >
16 x Buurtentree
2. Bit met Sit Wmo Adviesraad Zuidoost
2x stagairs
28 Kit activiteiten
20x meldingen openbare ruimte door Kit
1. werkbijeenkomst over implementatie van het VN
29 x netwerkactiviteiten
verdrag in Oost Amsterdam
2. landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag NU samen 13 x Vereniging Paardrijden Gehandicapten
waarmaken in Den Haag
4x training vrijwilliger Vriendenkringen Zuidoost
3. promotie op Kwaku Summerfestival 2013
6x promotie Agenda 22

6x Hip promotie Agenda 22

4. promotie op openingsfeest BuurtHuis Holendrecht
5. promotie Kameleon VERENIGINGSMARKT
6. promotie op GroenLinks bijeenkomst over zorg
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Bijlage: Kit Bit met Hip
Wat betekent Bit? Wie is de Kit? Wie is Hip?
Stand van zaken
Checklist toegankelijkheid openbare ruimte
In 2012 hebben we, op uitnodiging van het stadsdeel, meegeschreven aan de checklist toegankelijkheid openbare
ruimte. Andere partijen aanwezig: oogvereniging en cliëntenbelang.
Op ons voorstel is een hoofdstuk gehandicaptenparkeerplaatsen toegevoegd, en we hebben op een aantal plaatsen
in de checklist de toegankelijkheidscriteria aangevuld.
In december 2013 is de checklist in Stadsdeel Zuidoost door de raad vastgesteld als officieel werkdocument.
Momenteel lopen de procedures om de checklist (onze versie) ook stadsbreed te gaan gebruiken.
In de praktijk heb ik gemerkt dat ambtenaren die bezig zijn met de openbare ruimte de checklist vaak bij de hand
hebben.
Buurthuis Holendrecht
Op eigen initiatief heeft het Platform Gehandicapten geadviseerd bij de plannen voor de renovatie. Op aandringen
van het Platform is vanuit het WoonServiceWijk potje budget gevonden voor een simpele lift naar de eerste etage
van het buurthuis.
Na de heropening, in september 2013, heb ik samen met ambtenaren, architect Peter Dautzenberg en
ervaringsdeskundigen Sally Elmont, Brenda Scoop en Chuck Ebere het buurthuis geschouwd.
Over het algemeen is de toegankelijkheid van het buurthuis verbeterd, maar we hebben gezamenlijk geconstateerd
dat er toch nog een aantal verbeterpunten is. Met name de toegankelijkheid en veiligheid van de lift, de veiligheid
van de helling in de grote zaal, en de inrichting van het invalidentoilet moeten verbeterd worden.
De bestrating bij de hoofdentree (ook een verbeterpunt uit de schouw) is inmiddels opgehoogd tot het niveau van
de dorpel.
Binnenkort ga ik met Peter Stubbe van het stadsdeel bekijken of onze aanbevelingen zijn opgevolgd.
Hij kon me wel al vertellen dat de beheerders van het buurthuis bezwaren hebben tegen de door ons voorgestelde
oplossing om de veiligheid van de helling in de grote zaal te verbeteren. Hierover zal nader overlegd moeten
worden.
Winkelcentrum Holendrecht
Geadviseerd tijdens ontwerpfase, vanaf september 2012, samen met ervaringsdeskundige Brenda Scoop.
Punten die we hebben ingebracht:
 Goede toegankelijke looproutes, ook naar de bushaltes
 Goede doorgaande routes voor scootmobielen en canta’s
 Veiligheid en toegankelijkheid, ook ter plaatse van de laad-losplaatsen van de winkels
 Plaats, aantal en afmetingen gehandicaptenparkeerplaatsen
De renovatie van het winkelcentrum is momenteel in uitvoering.
Openbare ruimte is nog niet ontworpen. Wanneer ze daar aan toe zijn worden we benaderd.
Winkelcentrum Gein, Wisseloord
Via via kreeg ik te horen dat Dirk Kok met rolstoel en al in het vernieuwde winkelcentrum was omgevallen. Ter
plaatse geconstateerd dat de molgoot tussen het fietspad en trottoir niet alleen een voor een voetgangersgebied
onhandige keuze was, liever een vlakke lijngoot, maar dat deze ook veel te diep was gerealiseerd. Na een melidng
bij meldpunt openbare ruimte (reactie: is volgens de richtlijnen aangelegd) een gesprek op locatie kunnen regelen
met de projectleider, samen met ervaringsdeskundige Brenda Scoop. De projectleider had zich nooit gerealiseerd
dat een molgoot problemen op zou kunnen leveren. Helaas kwam dat inzicht voor winkelcentrum Gein te laat. Er is
geen budget om dit nog te veranderen. Wanneer ze gaan beginnen met het ontwerp van het vervolgtraject worden
we uitgenodigd.
Een ander probleem in dit winkelcentrum zijn de winkelwagens van Jumbo, die de geleidelijn blokkeren. Er bleek
verzuimd een afspraak met Jumbo te maken om de karren binnen te stallen. Naar een oplossing wordt nog gezocht.
OKC Reigersbos
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In het plan van eisen van het OKC was opgenomen dat de richtlijnen uit het handboek toegankelijkheid gehanteerd
moesten worden.
Op uitnodiging van het stadsdeel hebben we, voor de oplevering in november 2013 het totaal verbouwde gebouw
geschouwd, samen met onder andere de architect en de projectleider. Als ervaringsdeskundigen waren aanwezig
Sally Elmont en Caroll Sastro.
Met name de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte rondom het OKC laat nog veel te wensen over.
Het gebouw zelf is grotendeels goed toegankelijk.
Een paar door ons geconstateerde minpunten:
 De balie is niet op rolstoelhoogte
 De (personeels)deuren achter in de spreekkamers zijn niet op rolstoelbreedte
 De inrichting van het invalidentoilet was op een aantal punten niet in orde
 Het invalidentoilet heeft niet de juiste afmetingen, waardoor onvoldoende vrije manoeuvreerruimte
ontbreekt.
Aan de openbare ruimte rond het OKC is nog niets verbeterd. Onze opmerkingen daarover zijn niet op de juiste
plaats aangekomen. Inmiddels opnieuw ingebracht via Paul van de Klundert.
Onze opmerkingen over de inrichting van het invalidentoilet zijn opgepakt. De overige zaken konden niet meer
veranderd worden.
Hoekenrodeplein
Momenteel wordt het Hoekenrodeplein volledig vernieuwd. Op eigen initiatief heb ik samen met
ervaringsdeskundige Brenda Scoop in september 2013 een gesprek gehad met de projectleider, en de tekeningen in
bezit gekregen. Ons werd toen niet verteld dat alles al vaststond, en dat er feitelijk geen aanpassingen meer
mogelijk waren. Dat hoorde ik op een presentatie over de uitvoering van de plannen. Op onze schriftelijke vragen
over de toegankelijkheid, naar aanleiding van de tekeningen, hebben we nooit een officieel antwoord gekregen.
Winkelcentrum Venserpolder
Vanaf de presentatie van het eerste schetsontwerp in oktober 2013 geadviseerd,. (Naar aanleiding van een tip van
Roy Ristie)
Zitting in klankbordgroep samen met ervaringsdeskundige Chuck Ebere. Het Platform wordt genoemd als
belangrijke partij bij het tot stand komen van een maaiveldontwerp.
Punten die we hebben ingebracht:
 Toegankelijkheid voetgangersgebied, voldoende vrije ruimte, vooral bij de blindegeleidelijnen
 Plaats, aantal en afmetingen gehandicaptenparkeerplaatsen
 Drempelvrij toegankelijke winkels
Na overleg met Dror Cohen Rapoport van de oogvereniging voorstellen gedaan voor aanpassingen ontwerp
geleidelijnen.
Dit jaar worden de plannen vastgesteld en de werkzaamheden aanbesteed, uitvoering 2015.
Winkelcentrum Kameleon
Geadviseerd naar aanleiding van een verzoek van Action in december 2013 aan het stadsdeel over aanpassing van
de blindegeleidelijnen. Samen met ervaringsdeskundige Dror Cohen Rapoport van de oogvereniging de situatie ter
plaatse opgenomen en een adviesrapport opgesteld.
Aan de hand daarvan Hans in den Haak van het stadsdeel geadviseerd over de noodzakelijke aanpassingen.
Dit wordt uitgewerkt in een ontwerptekenening. Na akkoord van Dror Cohen Rapoport en Platform Gehandicapten
zal de situatie worden aangepast, mits er budget voor te vinden is.
Inmiddels hebben we zelf ook geconstateerd dat de situatie aan de Kikkensteinstraatzijde van Kameleon echt
onveilig is. Dit hebben we ook gerapporteerd aan het stadsdeel, met het advies hier snel verbetering in te brengen.
Openbare ruimte
Een aantal meldingen bij meldpunt openbare ruimte voor verbetering van de toegankelijkheid werd niet
gehonoreerd, over het algemeen omdat verbetering van de toegankelijkheid volgens de ambtenaren niet nodig zou
zijn, of ten koste zou gaan van de veiligheid.
Sommige van deze meldingen dateren al van begin 2013.
Na veel lobbyen een overleg geregeld in januari 2013 met een aantal ambtenaren en opzichters openbare ruimte,
een aantal locaties besproken, en een vervolgafspraak gemaakt voor een schouw, met de mensen van openbare
ruimte, en ervaringsdeskundigen uit de achterban van Platform Gehandicapten.
Bij de schouw waren uit het Platform aanwezig: Brenda Scoop, Chuck Ebere en Patricia Huncks.
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De volgende locaties en situaties zijn besproken.
 Bereikbaarheid buurthuis Anansi
 Gehandicaptenparkeerplaatsen buurthuis Anasi
 Veilige route vanaf fietspad naar Nos Perla
 Toegankelijke veilige route tussen Strandvlietpad en Elim
 Toegankelijke route tussen Puttersplantsoen en Milovan Djilasplein
In goed overleg is voor al deze locaties een oplossing gevonden om, met behoud van de veiligheid, de
toegankelijkheid te verbeteren. Uitvoering binnen redelijk korte termijn.
AVC Met ingang van oktober 2013 heeft het Platform Gehandicapten een plaats in de Ambtelijke
Verkeerscommissie van Amsterdam Zuidoost. De AVC vergadert maandelijks, en adviseert de bestuurders van het
stadsdeel. Besproken worden de (verkeers)technische aspecten van voorgenomen werkzaamheden, vanuit de
belangen van de in de commissie vertegenwoordigde groepen en organisaties. In de AVC hebben zitting, onder
meer, beleidsambtenaren, beheer openbare ruimte, de fietsersbond, politie, brandweer, GVB, en nu dus ook het
Platform Gehandicapten.
8 maart 2014
Ronald Blonk
PGZO KIT

