
LEENDERT VAN DE MERBEL, LID VAN 
DE WERKGROEP INCLUSIE: 
“Doordat ik in het dagelijks leven 
letterlijk en fi guurlijk anders tegen zaken 
aankijk, attendeer ik in de werkgroep op 
aspecten die anders mogelijk niet aan 
het licht komen.“
Leendert heeft een visuele beperking 
en heeft veel steun van zijn hond Mack. 
Geleidelijnen geven hem richting 
en noppentegels geven een veilig 
oversteekpunt aan. Zoals bijvoorbeeld bij 
de rotonde bij de Rembrandtweg.
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WETHOUDER FLOOR GORDON (TOEGANKELIJKHEID): 

Deze week is het de week van de Toegankelijk-
heid. Naast fysieke toegankelijkheid is er op dit moment 
ook extra aandacht voor digitale toegankelijkheid zoals 
bijvoorbeeld van onze website. Het doel is dat iedereen 
volwaardig aan de maatschappij kan meedoen. Daarom 
moeten gemeente, bewoners en bedrijven onder meer de 
stad fysiek zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen 
met een beperking. De gemeente gebruikt de richtlijn 
Toegankelijkheid voor het inrichten van de openbare 
ruimte. Mensen – met en zonder beperkingen – moeten 
zich zonder belemmeringen en naar behoefte kunnen 
verplaatsen. Zelfredzaamheid en een zelfstandige 
mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan de 
maatschappij deel te kunnen nemen. Daarom zorgen wij 
ervoor dat de openbare buitenruimte, zoals looproutes, 
bushaltes en parkeerplaatsen op orde is. Als gebruiker 
van de openbare ruimte kunt u een onwenselijke 
situatie melden of een idee ter verbetering voorstellen 
via toegankelijk@amstelveen.nl.

Een toegankelijk Amstelveen: iedereen doet mee! W E E K  VA N  D E  T O E G A N K E L I J K H E I D 
VA N  5  T O T  E N  M E T 1 1 O K T O B E R  2020

MELDPUNT TOEGANKELIJK 
AMSTELVEEN

Om meer aandacht te vragen voor 
het belang van het vrijhouden van 
geleidelijnen, plaatst de gemeente 
donderdag 8 oktober de eerste ‘
Houd de Lijn Vrij’ tegel. 

Deze tegel van expertisecentrum Bartiméus 
komt te liggen voor de bibliotheek op het loop-
pad richting de Bijenkorf. Daar staan vaak fi etsen 
en scooters op de geleidelijnen. De opvallende 
blauwe ‘Houd de lijn vrij!’-stoeptegel roept weg-
gebruikers op om de geleidelijnen vrij te houden 
van obstakels. En dat is nodig, want nog steeds 
houdt 56% van de mensen geen rekening met het 
vrijhouden van geleidelijnen. Dat moet anders!
We kunnen op nog meer plekken in Amstelveen 
‘houd de lijn vrij’ tegels plaatsen. Heeft u een 
idee waar deze tegel goed geplaatst kan worden? 
Laat het ons weten via: 
toegankelijk@amstelveen.nl

Een toegankelijke stad maak 
je niet alleen. Daar heb je 
ervaringsdeskundigen voor nodig. 
Daarom zijn we in januari 2019 
gestart met een werkgroep die 
werkt aan een inclusieve stad die 
voor iedereen toegankelijk 
is en die o.a. bespreekt hoe het 
VN Verdrag Handicap waar 
de gemeente aan meedoet, 
kan worden toegepast. 

In de werkgroep zijn inwoners van 
Amstelveen vertegenwoordigd die een 
beperking hebben en afgevaardigden 
van de Participatieraad Sociaal Domein. 
We werken samen aan bewustwording 

en stimulering van toegankelijkheid 
en signaleren knel- en verbeterpunten. 
Het doel is dat de mogelijkheden van 
inwoners met een zichtbare en niet-
zichtbare beperking om mee te doen aan 
de samenleving vergroot worden. 
Naast fysieke toegankelijkheid voor 

mensen met een lichamelijke of 
visuele beperking is er ook aandacht 
voor mogelijkheden voor mensen met 
o.a. een auditieve of verstandelijke 
beperking, psychisch kwetsbaren of 
chronisch zieken. Het gaat om zo’n 
20% van alle Nederlanders.

HogeNood laat je de route naar het toilet 
zien, geeft voorzieningen weer – denk aan 
een rolstoel toegankelijk toilet- en geeft 
reviews van voorgaande bezoekers. Door deze 
app aan te schaffen zorgt Amstelveen ervoor 
dat het inzichtelijk is waar openbaar toegan-
kelijke toiletten zich bevinden. 
Ook gaat de gemeente in gesprek met organi-
saties en ondernemers om hen te overtuigen 

hun toiletten open te stellen. Hoewel de 
gemeente begrijpt dat er in Coronatijd 
beperkingen zijn. Dit is namelijk zeer 
belangrijk voor alle bezoekers van de 
gemeente en met name voor patiënten 
met buikklachten. Voor hen is een toilet 
binnen 500 meter loopafstand van essentieel 
belang. Kijk voor meer info op 
www.hogenood.nu

Kunt u met uw rolstoel de stoep 
niet af? Staan er obstakels op een 
geleidelijn? Meld belemmeringen 
in de openbare ruimte via: 
toegankelijk@amstelveen.nl 
om Amstelveen voor iedereen 
bereikbaar te houden. 

Zo hebben we onlangs de bestrating voor 
een bruggetje bij de Noordammerlaan 
naar de Poel in het Amsterdamse Bos op-
nieuw betegeld dankzij een melding. Nog 
niet alle paden zijn goed aangepast, door 
de droogte verzakken veel tegels, maar dit 
punt is alvast verbeterd. Vanuit Zonnehuis 
De Luwte maken senioren, soms met 
rollator of rolstoel, gebruik van dit pad 
voor een ommetje in het Amsterdamse 
Bos. Het beheer van de paden in het 
Amsterdamse Bos valt onder de gemeente 
Amsterdam. Wij sturen meldingen door. 
Inmiddels zijn diverse meldingen 
ontvangen én opgelost. Zo houden we 
Amstelveen samen toegankelijk voor 
iedereen. 

WERKGROEP INCLUSIE 
AMSTELVEEN: 
IEDEREEN DOET MEE 

Op de foto: De werkgroep ‘Inclusie Amstelveen, 
Iedereen doet mee’ bestaat uit 11 personen en 
vergadert 6x per jaar. (vlnr) Kees Janse, 
Gerda Polman, Riet Kolk, Leendert van de 
Merbel (op beeldscherm) Lisette Schraag, 
Anouschka Bezuijen en Annet Leemans. 
Niet op de foto: Willem Temmink, Marco Lucas,  
Ineke van der Elst en Eric Bolhoven.

SUBSIDIE TOEGANKELIJKHEID 
WOONGEBOUWEN 

De gemeente heeft een subsidieregeling waarbij een Vereniging van 
Eigenaren (VvE) in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming bij 
het aanschaffen en aanbrengen van een voorziening die bijdraagt aan de 
toegankelijkheid van het woongebouw (denk bijvoorbeeld aan elektrische 
deuropeners). Kijk voor meer 
informatie op www.amstelveen.nl/toegankelijkestad

U maakt de woning geschikt door 
onder andere het verwijderen van 
drempels en het creëren van een 
inloopdouche (verwijderen bad). 
Websites met meer informatie: 
www.langerthuisinhuis.nl 
www.hulpmiddelenwijzer.nl 

Op deze websites vindt u allerlei 
tips en adviezen over wonen. 
U kunt lezen over hulpmiddelen 
en aanpassingen in huis. Veel van 
de beschreven maatregelen 
maken een huis comfortabeler 
voor alle leeftijden. Vandaar ook 
de tip om er zo vroeg mogelijk 
mee te beginnen. Een comfortabel 

huis op jonge leeftijd kan 
problemen op latere leeftijd 
voorkomen. Voor meer informatie 
over seniorenwoningen en 
woningaanpassingen via de 
Wmo (Wet maatschappelijk 
ondersteuning) kunt u
contact opnemen met het 
Amstelveenloket van de 
gemeente Amstelveen via 
telefoonnummer 020-5404911. 
Vanwege de coronamaatregelen 
kunt u het Amstelveenloket alleen 
op afspraak bezoeken. Meer 
informatie 
www.amstelveen.nl/
amstelveenloket

Woning aanpassen 
of verhuizen? 
Merkt u dat uw woning niet meer zo passend is? Denk 
vooruit en overweeg of verhuizen naar een geschikte 
(gelijkvloerse) woning mogelijk is. Soms is het wenselijk 
de eigen woning (tijdig) aan te passen.

‘ONGEHINDERD’ OP STAP 
APP EN WEBSITE

‘Ongehinderd’ is een maatschappelijk gedreven onderneming 
die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Amstelveen 

is er bij aangesloten. ‘Ongehinderd’  heeft een app en website 
waarmee mensen met een lichamelijke beperking inzicht krijgen 

in de toegankelijkheid van publieke locaties. Het ‘Ongehinderd’  
keuringsteam toetst locaties in opdracht van gemeenten en 

bedrijven. De informatie vindt u in de gratis app en op 
www.ongehinderd.nl waar inmiddels tienduizenden gebruikers 

uit het hele land beoordelingen plaatsten.

HOGE NOOD? 
KIJK IN DE HOGENOOD APP 

HOUD DE LIJN VRIJ

NA

VOOR

KIJK IN DE HOGENOOD APP 

De gemeente heeft zich ook aangesloten bij de HogeNood app. In deze app vind 
je met je smartphone direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet. 

VNG-MANIFEST 
‘IEDEREEN 
DOET MEE!’ 

Op donder-
dag 8 oktober 
ondertekenen 
wethouder 
Floor Gordon 
en Gerda Polman het VNG-
manifest ‘Iedereen doet mee!
Gerda Polman is lid van de 
werkgroep die werkt aan een 
inclusieve stad die voor iedereen 
toegankelijk is. Met het onder-
tekenen van dit manifest draagt 
Amstelveen uit dat wij werken 
aan een inclusieve gemeente. 
Zodat iedereen, dus ook mensen 
met een beperking of kwets-
baarheid, mee kan doen aan de 
samenleving. De VNG keurde de 
aanvraag van Amstelveen goed. 
Een mooi compliment én een 
aanmoediging om hiermee door 
te gaan.


