
 

Samen maken we Amsterdam Zuid toegankelijk 

 

 
 
Amsterdam Zuid is een heerlijke plek om te wonen, werken en  

ontspannen. Helaas is dat niet voor alle bewoners vanzelfsprekend! 

Onverwachte drempels, verkeerd aangelegde oversteken, een hoge 

stoeprand, een volle stoep. Zomaar wat zaken die voor mensen met 

een beperking het verschil kunnen betekenen tussen meedoen of 

thuisblijven. Daarom is Stichting Onbeperkt Zuid in ons stadsdeel 

actief om het voor iedereen toegankelijk te maken.  

Postadres: Rijnstraat 115 

1079 HA Amsterdam 

tel.:  06 252 196 36 

Woensdagen tussen 

14:00 en 17:00 

mail:   info@onbeperktzuid.nl 

web:  www.onbeperktzuid.nl 
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Hoe doet Stichting Onbeperkt Zuid dit? 
 
 

Op stap 

Stichting Onbeperkt Zuid gaat regelmatig op stap met mensen met 

een beperking om te kijken naar de toegankelijkheid van winkels, 

stoepen, oversteekplaatsen en mogelijke obstakels. Belangrijk is wat 

goed gaat, maar 

vooral ook wat beter 

kan! Soms gaan 

ambtenaren van 

Stadsdeel Zuid met 

onze vrijwilligers mee: 

vaak zijn kleine 

aanpassingen al 

voldoende en kunnen 

veel plaatsen 

eenvoudig beter 

bereikbaar worden. 

 
Kleine aanpassingen 

Mensen die slecht kunnen zien of blind zijn hebben speciale 

aanpassingen nodig zodat ook zij veilig op stap kunnen. Bijvoorbeeld 

rateltikkers die aangeven 

wanneer stoplichten op 

groen springen of op 

rood staan. Ook 

geleidelijnen zijn een 

belangrijk hulpmiddel: 

stroken geribbelde 

tegels. Zo kunnen 

blinden en slechtzienden 

met een taststok voelen 

waar zij veilig kunnen 

lopen of oversteken. 



 
Openbaar vervoer 

Veel mensen met een beperking 

zijn afhankelijk van het openbaar 

vervoer. Daarom besteedt 

Stichting Onbeperkt Zuid veel 

aandacht aan de toegankelijkheid 

van haltes. Vaak zijn ze erg smal, 

kom je er niet makkelijk op, of 

liggen er geen geleidelijnen 

naartoe. Dat geven we door aan 

de gemeente zodat die 

verbeteringen kan aanbrengen. 

 

Ruime parkeerplaatsen 

Mensen met een beperking 

die wel auto kunnen rijden 

hebben behoefte aan grotere 

parkeerplaatsen om te kunnen 

in- en uitstappen. 

Bijvoorbeeld omdat zij een 

rolstoel gebruiken. Stichting 

Onbeperkt Zuid kijkt of er 

voldoende van dit soort 

parkeerplaatsen zijn én of ze 

op de goede plek liggen. 

 

Aangepast sporten 

Sporten is gezond! Ook mensen 

met een beperking sporten 

graag, maar de mogelijkheden 

daarvoor zijn beperkt. Stichting 

Onbeperkt Zuid inventariseert 

die mogelijkheden en komt 

bovendien af en toe met nieuwe 

initiatieven. 
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Gele kaarten 

Fietsen op de stoep, auto’s die 

fout geparkeerd staan… tijdelijke 

obstakels komen veel voor. 

Mensen zijn zich vaak niet bewust 

wat dat voor anderen betekent. 

In het meest extreme geval: niet 

op je plaats van bestemming 

kunnen komen! Daarom ontwierp 

Stichting Onbeperkt Zuid gele 

kaarten. Deze kunnen aan het 

obstakel bevestigd worden en 

maken duidelijk waarom 

dergelijke obstakels voor mensen 

met een beperking zo vervelend 

zijn. Zo hopen we medebewoners wat bewuster te maken zodat zij 

een volgende keer meer ruimte vrijhouden voor mensen met een 

beperking. En voor moeders met kinderwagens natuurlijk! 

 

Vrijwilligers 

Bent u iemand die graag om zich heenkijkt en wil bijdragen aan een 

prettige leefomgeving? Stichting Onbeperkt Zuid draait volledig op 

vrijwilligers! Wilt u ons ondersteunen met één of meerdere  

activiteiten? Vele handen maken licht werk!  

We zetten ons in voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

bruikbaarheid van de openbare ruimte en voorzieningen. Ouderen, 

jonge ouders met kinderwagens, rolstoelgebruikers, minder validen, 

blinden en slechtzienden: allemaal plukken zij daar de vruchten van! 

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie of vragen: 

info@onbeperktzuid.nl of bel 06 252 196 36. 

 

Website 

Op onze website verzamelen we alle relevante informatie voor 

mensen met een beperking in Stadsdeel Zuid. Ook nieuwe 

ontwikkelingen kunt u hier vinden. Als u vragen heeft of ervaringen 

wilt delen kunt u ons altijd bereiken: www.onbeperktzuid.nl. 
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