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Inleiding
Amsterdam is een gastvrije stad en de toegankelijkheid van openbare gebouwen, het
openbaar vervoer en parkeermogelijkheden voor minder validen staan hoog in het vaandel.
(www.iamsterdam.nl)
De afgelopen maand bezocht de SP vijf Amsterdamse winkelstraten om uit te vinden hoe
gastvrij deze winkels en straten zijn voor Amsterdamse rolstoel-/ rollatorgebruikers en
scootmobiels.
De straten die de SP heeft bezocht zijn de Linnaeusstraat en de Javastraat in Oost, de
Westerstraat en de Haarlemmerdijk in Centrum en de Kinkerstraat in West.
Samenvatting van de resultaten
De Kinkerstraat bleek van deze straten het meest toegankelijk: weinig of geen drempels en
afstapjes, brede stoepen en daarom ook vrijwel altijd ruimte genoeg voor de scootmobiel op
het trottoir. Veel winkels maken gebruik van drempelplaten als de drempel te hoog is. Juist
de Haarlemmerdijk, die als leukste winkelstraat van Nederland bekend staat, is voor rolstoelen rollatorgebruikers het slechtst te bezoeken. Veel winkels hebben drempels en bij maar
tien zaken in de lange straat is een drempelplaat aanwezig. Die drempelplaten zijn wel
beschikbaar gesteld door het stadsdeel. Bij een van de winkels stond de drempelplaat zelfs
lange tijd in de etalage als kunstwerk. De stoepen zijn smal en staan dan ook nog eens vol
met fietsen, terrasstoelen en/of reclameborden. In de andere straten was het resultaat
wisselend, met positieve uitschieters, maar ook negatieve, zoals een ondernemer in Oost die
stelde dat in verband met de krappe ruimte in de winkel, rolstoelers niet welkom zijn.
Aanbevelingen
De toegankelijkheid van de straten voor mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel kan
en moet echt beter. Immers een gastvrije stad is een stad die gastvrij is voor al haar
bewoners. Daarom doen wij op basis van dit rapport de volgende aanbevelingen.

1. Informeer ondernemers, winkeliers en/of winkeliersverenigingen beter over het belang
van toegankelijkheid en kijk in overleg met hen waar en hoe het beter kan. Stel de
ondernemers op de hoogte van de bestaande mogelijkheden om drempelplaten aan
te vragen, en zie erop toe dat die dan ook gebruikt worden.

2. Handhaaf de doorgang op de stoep. Er moet minstens anderhalve meter ruimte zijn
voor voetgangers, en handhaving is nodig als fietsers, scootereigenaren, winkeliers
met reclameborden of terrasuitbaters zich daar niet aan houden.

3. Onderzoek hoe de minimale doorgang van anderhalve meter op straat duidelijker kan
worden gemarkeerd, bijvoorbeeld door op straat aan te geven waar fietsen kunnen
worden geparkeerd.

Kinkerstraat
In de Kinkerstraat gebruiken veel winkeliers een drempelplaat om hun winkel toegankelijk te
maken voor rolstoelgebruikers.

Echter niet elke winkel doet hieraan mee. Ook is er op sommige plekken toch nog overlast
van op het trottoir geparkeerde scooters.

Linnaeusstraat
De toegankelijkheid in de Linnaeusstraat is wisselend. Ruwweg is 50% toegankelijk en 50%
slecht of niet toegankelijk. Desalniettemin is het daarmee een van de betere -door ons
bezochte- winkelstraten.

Er is op straat meer ruimte dan elders in de stad. Toch zijn er lastige plekken: een bord
midden op het trottoir en meer lastige drempels dan drempelplaten

Javastraat
Ook in deze straat brede stoepen, maar door lukraak gestalde fietsen en reclameborden
wordt ook een brede stoep minder toegankelijk

Er zijn veel drempels die onneembaar zijn voor rolstoelen, rollators of scootmobielen.

Westerstraat
De stoepen zijn erg smal, en staan op knelpunten vol met terrasmeubilair en fietsen. Dat
maakt het lastig manoeuvreren.

Er zijn veel drempels of juist trapjes naar beneden. Aan het begin van de straat ontbreekt
een oprit de stoep op.

Haarlemmerdijk
Drempels te kust en te keur: de leukste winkelstraat is het minst toegankelijk.

