NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 7 MAART 2013

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven,
Nienke de Waal, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Frank Stork, Tine
Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Saar Boerlage, Carla den Boer-Raes, Afifa
Tadmine, Abdeslam el Mahraoui en Dick Oosterbaan.
Afwezig met bericht: An Thierens, Sonja Bhagwandin, Hans v.d. Wilk, Riwka
Cohen, Joke Krull, Mohamed el Yakoubi en Ibrahim Görmez.
Toehoorders: Frank Mannes, Dini Eekhuis, Elly van der Mortel, Inge Tramm,
Hilda Slengard, Tonny Bonnee, Ria Klumper, Els de Ruiter en Marion Heeres.
Notulen: Marianne Avontuur.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
 Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom.
2. Mededelingen
 An Thierens heeft laten weten, dat zij haar afspraken met de OAR niet
waar kan maken. Ze heeft een project lopen in Portugal, waar zij zich op
gaat concentreren. De OAR heeft dus leden nodig uit IJburg, Oostelijk
Haven Gebied en de Indische Buurt en zal een oproep plaatsen in De Brug
en IJ-Opener. Als iemand nog andere suggesties heeft, die dan gaarne
melden.
 De kascommissie is nog steeds niet bijeen geweest, omdat Ibrahim
Görmez ziek is.
 Het Stadsdeel gaat de OAR monitoren. OAR staat daar positief tegenover.
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 Lieke Thesingh heeft er bij de OAR op aangedrongen om een advies uit te
brengen betreffende klachten over het GVB( tram en bus): de situatie op
de haltes, het rijgedrag van de buschauffeurs (niet stoppen vlak naast de
haltes en het abrupt optrekken etc.). Er wordt gevraagd waarom mevrouw
Thesingh dit aan OAR verzoekt, want het beleid wordt in de Centrale Stad
of zelfs in de Regio bepaald? De OAR verzoekt toch alle aanwezigen om
ervaringen te mailen.
 Stadspas is behoorlijk afgeslankt. Alleen mensen met een inkomen tot 110
% van het minimum krijgen de maandbonnen nog. Heb je een partner met
een inkomen, dan geen bonnen meer.
 Gemeentebelasting: kwijtschelding krijg je niet meer wanneer je €1500,-op je rekening hebt staan. Wat zijn precies de criteria? De OAR vraagt
problemen te noteren, zodat we opheldering kunnen vragen over
twijfelgevallen.
 De Woonbond heeft de reacties op de petitie “Woonalarm” aan de 1e
kamer aangeboden. Nu maar hopen dat die er iets mee doet.
 Els de Ruiter meldt dat er bij de renovatieplannen aan de Tugelaweg een
lift is toegezegd, maar dat het niet duidelijk is of deze er ook komt. Het
gerucht doet de ronde, dat er niets aan de buitenkant mag worden
veranderd, omdat de woningen een monumenten-status hebben. Dit wordt
uitgezocht.
3. Notulen van de vergadering van 10 januari 2013.
 Blz. 1, punt 2. OAR is samen met OO (Onbeperkt Oost) door het
stadsdeel uitgenodigd op 4 april om 13.00 uur naar aanleiding van de
gesignaleerde problemen met de toegankelijkheid van AH op het
Christiaan Huygensplein en aan de achterzijde aan de Linnaeusparkweg.
 Strooibeleid. In de platformbijeenkomst Watergraafsmeer (7/3) zal het
voorbeeld van Betondorp worden aangehaald.
 De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen en uitgaande post.
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 Tunny legt nogmaals uit dat men aan de hand van de Postlijst de
betreffende informatie of stukken bij haar kan opvragen per e-mail of
telefonisch.
 Het Overzicht van bijeenkomsten:
 4/3 ma.: Frank was bij een bijeenkomst in het Cruquius-gebied. Er
waren ca. 120 mensen, die hun dromen, wensen en ideeën konden
melden. Een belangrijke wens is een ontmoetingsruimte: een “huis
van de buurt”. Met het signaleren van een probleem moest ook een
mogelijke oplossing worden aangedragen. Een voorstel is b.v. om de
route van bus 37 en 65 op het laatste stuk om te wisselen, een
verbetering zonder dat dat het GVB geld kost. Erna Gaal, Lieke
Thesingh en Jeroen van Spijk waren o.a. ook aanwezig.
 4/3 ma.: 11.00 uur, kick-off bijeenkomst Zorginnovatie in
Stadsdeelhuis n.a.v. groot overleg Welzijn en Zorg in december 2012.
 5/3 di. : 13.00-14.00 uur, voorbereiding Vakbondscafé, Plantage
Middenlaan 14.
 6/3 wo.: 14.00-17.00 uur en 19.00-21.30 uur buurtplatform “Heb hart
voor de Dapperbuurt”, Reinwardt Academie, Dapperstraat 315. Carla
en Ria zijn naar de middagsessie geweest. Er waren 4 onderwerpen:
Participatie, Jeugd leren en opgroeien, Veiligheid, Werk en economie.
Deze laatste sprong eruit, dankzij de nieuwe voorzitter van de
winkeliersvereniging. Er is een inventarisatie van problemen gemaakt
en er zijn veel ideeën verzameld. Het verslag volgt. Het was er erg
druk met veel bewoners, ca. 60 personen. Een oudere bewoner bracht
in dat het, vooral voor ouderen, een enorme verslechtering is, dat de
route van bus 22 is gewijzigd. Het gevolg is vaker overstappen.
 7/3 do. : 19.00-21.30 uur, buurtplatform Watergraafsmeer, Café
Restaurant Frankendael over Amsteldorp, Betondorp en Jeruzalem.
 8/3 vr. : 14.00 uur, Collectief particulier opdrachtgeverschap OARcentrum.(in het kader van wonen voor ouderen)
 9/3 za. : 14.30-17.00 uur, buurtplatform Oud-Oost, Badhuistheater,
Boerhaaveplein 28.
3

 11/3 ma.: 15.30 uur, initiatiefgroep ontmoetingscentrum “Vergeet mij
niet”, Buurtcentrum Transvaal.
 11/3 ma. : 19.30 uur, Adviesraad Diversiteit, Stadsdeelhuis, Raadzaal.
 12/3 di. : 19.30 uur, Stadsdeelraad plenair, diverse
bestedingsvoorstellen voor de extra incidentele middelen 2012.
 13/3 wo. : 15.00-19.00 uur, Habion, stakeholders-sessie (brainstormen
over woonwensen van ouderen), locatie in overleg, 2 OAR-leden van
initiatiefgroep Blok M (Jeruzalem) zijn hiervoor uitgenodigd.
 14/3 do. : 18.00-20.00 uur, buurtplatform Haveneiland Oost en IJburg,
kantine sporthal IJburg College, Pampuslaan 1.
 15/3 vr.: 19.00-21.00 uur, “Jezelf kunnen zijn in de Indische Buurt”,
voorlichting sexuele diversiteit (samen met De Bloem en Stichting
Sadhna), Rumah Kami, Makassarplein 1.
 21/3 do.: 19.00-21.00 uur, Buurtplatform Transvaalbuurt, Tugelaweg
59A.
 22/3 vr.: 14.00 uur, Plaatsing spandoek bij het Havengebouw “Èelco
Damen, je moet je schamen” in het kader van de acties “Zorg voor
Amsterdam”.
 25/3 ma.: 11.00 uur, gesprek met Branco Peters, Dynamo over
spreekuur Betondorp in samenhang met Wijkschakelpunt
(wijkverpleegkundige Evean).
 12/4 vr.: 10.00-13.00 uur, extra NOAR-bestuursvergadering over de
toekomst OAR-en en NOAR na maart 2014, Plantage Middenweg 14.
5. Hoe behouden wij de positie van de OAR en de NOAR na de
verkiezingen in 2014.
De OAR Oost is een vereniging en kan alleen door de leden worden opgeheven.
- Als we geen subsidie meer krijgen, kunnen we het nog wel 1 jaar uitzingen,
maar als we geen vergaderruimte meer hebben, dan wordt het al snel
problematisch.
- Als “de deelraad” na maart 2014 geen bevoegdheden krijgt, aan wie moeten
we dan adviseren? Gaan de adviezen dan via de NOAR naar de Centrale stad?
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Om te kunnen signaleren is het in ieder geval van belang dat er een OAR Oost
blijft bestaan.
Over al deze vraagstukken moet de OAR Oost voor 12 april een standpunt
formuleren. Op die datum wordt er in de NOAR-vergadering een gezamenlijk
standpunt van de OAR-en vastgesteld. Wij praten hierover verder op 4 april,
tijdens de volgende plenaire OAR-vergadering.
Op 2 mei houdt de NOAR haar jaarvergadering in de Keizersgrachtkerk met als
thema “Wat willen de burgers zelf, wat willen de OAR-en zelf?” Wil men
opschakelen, dan is daar de NOAR, maar het zou ook van onderop kunnen via
de “burgerparticipatie” in de wijken.
6. Bespreking voorstel: de OAR Oost organiseert in april een symposium
over de mogelijkheden, de ontwikkelingen en de knelpunten in het kader
van het wonen voor ouderen.
De OAR-en Centrum en Zuid-Oost hebben beiden in het afgelopen jaar een
symposium georganiseerd met als thema’s: “ Resultaten van een onderzoek
naar de mogelijkheden van het realiseren van ouderenwoningen in leegstaande
panden” en “De stand van zaken rond de Woonservicewijken in Zuid-Oost”.
Men is het er over eens, dat de OAR Oost nu aan de beurt is, maar dat het
verstandig is om eerst belangrijke gegevens te verzamelen, knelpunten, ideeën
en plannen te inventariseren en op papier te zetten. Een dergelijk symposium
moet goed voorbereid worden. Het is niet alleen voor Oost. We nodigen de
andere OAR-en ook uit.
Het is duidelijk, dat er een tekort aan geschikte ouderenwoningen is en dat dat
tekort nog zal toenemen, zeker nu ervan uit gegaan wordt dat ouderen langer
zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.(Zie de Nota Zorgwoningen Oost,
nov. 2012). Op 11 april a.s. is er weer “Een Groot Overleg Zorg en Welzijn”.
Ook daar staat dit punt op de agenda.
7. De 2 – minuten ronde:
 Amsta, Ingenhouszhof. Het gedeelte van het gebouw dat nu leeg staat,
wordt een verpleeghuis. Het middenstuk blijft voor activiteiten en daar
komt nog een verdieping bovenop. Wat het verzorgingshuis betreft:
voor bewoners met ZZP 1+2+3 is het nog niet duidelijk of zij kunnen
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blijven. Dat hangt af van de besluiten van de regering en de daaruit
voortvloeiende financieringsmogelijkheden.
 Een presentatie van Cliëntenbelang over de gevolgen van het
regeringsbeleid was erg gericht op: zo is het en hier moeten we het
mee doen. Er waren weinig kritische geluiden. Aan signalen uit de
dagelijkse praktijk van de aanwezigen werd weinig aandacht besteed.
 Burgerinitiatief. Positief over wat er gebeurt, met name de agenda
opgezet door Eisse Kalk. De resultaten ontknopen zich in mei/juni.
 “Ontluikende liefde tussen Cure en Care”. De email van Ankie met een
verslag van deze bijeenkomst wordt op de Gmail gezet.
 Uitnodiging PvdA: Een van de conclusies: Ruimtes sluiten kan tot
gevolg hebben dat groepen bewoners worden uitgesloten. Het is heel
moeilijk om die burgers later weer te betrekken bij de ontwikkelingen,
terwijl de communicatie met zoveel mogelijk bewoners nu juist van
groot belang is.
8. Rondvraag:
 Abdeslam el Mharaoui merkt op, dat de zorgtoeslag is stopgezet van
ouders met een thuiswonend gehandicapt kind. Klopt dat? Dit wordt
uitgezocht.
 Het verslag van de NOAR vergadering staat op Gmail.
 Verzoek: In het advies over het Openbaar Vervoer meenemen: de
ongunstige verbindingen tussen de verschillende wijken/buurten in Oost,
b.v. de gevolgen van het inkorten van de route van lijn 41 en de routewijziging van lijn 22.
De volgende vergadering wordt op donderdag 4 april 2013 van 14.00 - 16.00
uur gehouden in de Raadzaal.

6

