
Speerpunten van de Vereniging Ouderen Adviesraad Oost voor het jaar 2017: 
 
Algemeen: 
 

Het stadsdeel/De gemeente verwacht van de OAR dat zij activiteiten organiseert, die de 
participatie van de burgers in de verschillende gebieden bevorderen en aansluiten bij de 
gebiedsplannen. 

De OAR Oost organiseert elke maand een plenaire vergadering, waar oudere bewoners 
uit de verschillende gebieden aan deelnemen. De aanwezigen worden geïnformeerd over 
actuele onderwerpen/ontwikkelingen i.k.v. het ouderen beleid. Over deze onderwerpen 
wordt van gedachten gewisseld en standpunten bepaald. 
De discussie wordt vastgelegd in notulen, die ook aan niet aanwezige leden, 
belangstellenden worden toegestuurd. De notulen worden na vaststelling ook op de 
website  geplaatst.  

- De OAR heeft in alle gebieden bewoners gevraagd om als contactpersoon te 
fungeren en signalen door te geven 

 (het Stadsdeel Bestuur/de gemeente vindt dat deze activiteiten niet, onvoldoende 
bijdraagt aan bovengenoemde doelstelling) 

Bestuursleden van de OAR Oost nemen deel aan alle (9) wijktafels in Oost. Leveren daar 
een serieuze bijdrage en volgen de ontwikkelingen kritisch. Ook deze activiteit levert 
onvoldoende bijdrage aan bovengenoemde doelstelling, volgens stadsdeel en gemeente. 

De OAR Oost heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van 
ontmoetingsruimtes in alle gebieden en monitort de ontwikkelingen daarvan. 

 

Speerpunten: 

1.Belangenbehartiging waarborgen - afgeven van signalen aan het 
stadsdeelbestuur 
- deelname aan Bestuurlijk Overleg 
- inbreng bij de wijktafels 
- deelname aan stedelijke bijeenkomsten 
i.k.v. Age Friendly City (Ouderen 
Vriendelijke Stad)- 8 domeinen 
- inspreken in stedelijke 
commissievergaderingen Zorg, Sport en 
Ouderen 

2. Strijden voor het voortbestaan en de 
huidige positie van de OAR Oost 

- Onderhouden van een groot netwerk 
- Samenwerken met WOO 

3. Overzicht houden van buurtinitiatieven 
in de wijken: structuur en continuïteit 

- sociale kaart 

4. Wonen: levensloop bestendig 
- woongroepen stimuleren 

- Stoppen de verkoop van sociale 
huurwoningen 
- Levensloop bestendig bouwen stimuleren 
- woningaanpassingen afdwingen 
- Stimuleren uitvoering “Van hoog naar 
laag”, “van groot naar beter” met behoud 



van de oude huur. 
- Aanpassen hoogte huur in verhouding tot 
het inkomen 

5. Samenwerken met migranten 
organisaties 

- contacten intensiveren via 
contactpersonen in de wijken 

6. Zorg en mantelzorg 
- respijtzorg (tijdelijke opvang) 
 

- mogelijkheden tijdelijke opvang in kaart 
brengen 
- verschillende vormen van 
mantelzorgondersteuning per gebied in 
kaart brengen en op elkaar afstemmen 
 

7. Bestrijden van eenzaamheid - verschillende vormen van 
eenzaamheidsbestrijding inzetten 
- monitoren welke aanpak het meest 
effectief is 

8. Fysieke en sociale toegankelijkheid:  - handhaven 

9.Mobiliteit en vervoer - klachten verzamelen en actie ondernemen 

 


