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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  5 JANUARI  2012 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Rinia Cromwell, 

Janny Leenders-Post, Ria van Gerven, Afifa Tadmine, Abdeslem el Mahraoui, 

Nienke de Waal, Frank Stork, Tine Wiegman, Saar Boerlage en Dick 

Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Ankie Koeberg-Telder, Carla den Boer-Raes, Ibrahim 

Görmez, Mohamed el Yakoubi en Hilda Slengard. 

Toehoorders:  Bertie van Gelder, Els de Ruiter, Frank Mannes, Martina van 

den Boer, Arnold Koper en Elly v.d.Mortel. 

 

Gast:  Marjolein de Meijer van stadsdeel. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar en heet de nieuwe 

toehoorders welkom.  

2. Mededelingen  

• De OAR heeft een gmail adres, waarop alle stukken voor iedereen te lezen 

zijn. Adres is: Inloggen op gmail met ouderenadviesraadoost@gmail.com  

• De toewijzing van de subsidie voor 2012 is binnen. De subsidieaanvraag 

voor 2013 moet in april 2012  worden ingediend. 
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• Per 1 januari 2012 worden er geen nieuwe indicaties voor Wibo-woningen 

meer afgegeven. De verhuiskostenvergoeding blijft wel bestaan, maar de 

hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De Wibo-indicatie van mensen, 

die hem in 2011 hebben gekregen, blijft geldig tot 1 januari 2013. 

• Uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel van het Wijkopbouworgaan in 

de Teslatoren op donderdag 12 januari 2012 van 20.00 tot 22.00 uur. 

3. Notulen van de vergadering van 1 december 2011. 

• Blz. 1: Elly v.d. Mortel en Frank Mannes moeten worden toegevoegd 

aan de afwezige toehoorders (met bericht).   

• Blz. 3: Punt 6: bus 48 komt van station Sloterdijk en vervangt bus 42. 

OAR heeft een brief gestuurd aan portefeuillehouder Jeroen van Spijk, 

ter ondersteuning van de petitie in het kader van het opheffen van bus 

42 en heeft nog eens extra de aandacht gevestigd op de nadelen 

daarvan voor ouderen. Ze worden genoodzaakt om meer gebruik te 

maken van het AOV. 

4. Ingekomen en uitgaande post. 

• Autorijschool Nelen wil graag in onze vergadering uitleggen waarmee 

zij ouderen kan helpen, bijv. het verlengen van een rijbewijs of 

medische keuring. Ouderen kunnen in dit kader ook een beroep op de 

ANBO doen, voor ondersteuning.  

5. Voorstel om bekendheid te geven aan de Dapperdag op 22 april 2012. Ria 

van Gerven heeft al een kraam voor de OAR gereserveerd. Er moet een 

folder worden gemaakt. Die wordt in het bestuur voorbereid. 

6. Wijkschakelteams. 

Marjolein de Meijer van het Stadsdeel gaf een toelichting op het project 

“Wijkschakelteams” en de rol van de 1
e
 lijns-gezondheidszorg daarin. Het 

is de bedoeling om de samenwerking en de afstemming tussen zorg, 

welzijn en 1
e
 lijns-gezondheidszorg te verbeteren. Dit plan is 

gepresenteerd op de conferentie “Korte lijnen voor het huisartsenteam” op 

8 december jl. Rond alle servicepunten is een klein wijkschakelteam 

aanwezig.  Er een PowerPoint presentatie beschikbaar. 
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Opmerking: In de Indische Buurt is nog geen woonservicepunt, maar is 

wel in ontwikkeling. De wijkschakelteams gaan inventariseren waar men 

tegenaan loopt en in kaart brengen wat de vragen zijn.  

De OAR waarschuwt dat het er veel op lijkt dat men over de bewoners 

praat en niet met de bewoners. De OAR dringt erop aan om haar kritische 

opmerkingen mee te nemen bij de verdere uitwerking van het project en 

wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Vooral in de 

manier waarop het wordt geïntegreerd in de praktische uitwerking van de 

VSD-nota op wijk/buurtniveau is de OAR geïnteresseerd.  

Marjolein: Dit initiatief kwam in eerste instantie van de professionals .  

Wij kunnen nog van alles bijsturen en het hangt ook van de wijk af. Ook 

moet er nog gewerkt worden aan de communicatie, zodat bewoners ervan 

afweten. Er komt een nieuwsbrief en die gaat naar zorg en welzijn 

professionals, dus niet naar de bewoners. 

Er is een soort smoelenboek gemaakt van alle betrokkenen per buurt. Dit 

zal naar de OAR worden gemaild. 

 

7. Stand van zaken rond de Flevoflats en de Ingenhouszhof. 

Flevoflats. Ymere heeft die flats gekocht en is ook verantwoordelijk voor 

de bouw en ontwikkeling van het dienstencentrum. Het wijkrestaurant 

wordt pas in 2013 opgeleverd. Er is nog geen exploitant voor gevonden. 

De voorkeur van het stadsdeel gaat uit naar een “maatschappelijke” 

exploitant, die een maaltijdvoorziening kan realiseren als onderdeel van 

het wijkservicepunt. 

 

Ingehouszhof. De nieuwbouw van de verzorgingsafdeling voldoet niet aan 

het programma van eisen, zoals dat van te voren was opgesteld.  De 

eetzaal is te klein voor het aantal mensen. De ingang wordt versperd door 

scootmobielen en rollators. De directie van AMSTA wil het tussenstuk  

tussen de verzorgings- en de verpleegafdeling afbreken. De cliëntenraad, 

buurtbeheer en de OAR hebben geadviseerd om dit niet te doen. Met het 

behoud van dit deel kan het ruimte tekort voor activiteiten voor bewoners 

en buurtbewoners worden opgevangen en het zou eventueel ook gebruikt 

kunnen worden als tijdelijk servicepunt. De OAR heeft hierover een brief 

gestuurd naar de Cliëntenraad. 

De OAR heeft kennisgemaakt met de nieuwe locatiemanager van het 

Dreeshuis, Marjory Smiers. Zij heeft zich tot nu toe vooral gericht op de 
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verbetering van de interne bedrijfsvoering, maar heeft nu meer ruimte 

voor contacten buiten de deur. Ze heeft al contact gelegd met de 

Ingenhouszhof  en wil ook op bezoek bij De Open Hof. Ze staat open 

voor samenwerking met de andere zorgcentra ook in het kader van de 

gezamenlijke nachtzorg. Het Dreeshuis en de Ingenhouszhof gaan samen 

een personeelsopleiding verzorgen. (met officiële diploma’s). 

De OAR maakt 1 keer per drie maanden een afspraak met haar. Het 

eerstvolgende gesprek is in maart. 

 

8. Sluiting locaties, bezuinigingen op personeel, wat zijn de gevolgen? 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met gebiedsmanagers Joke van Vliet 

en Naomi ter Bruggen over de stand van zaken in Jeruzalem en 

Betondorp. 

In een aantal buurten verdwijnen activiteiten en clubs, omdat de 

professionele ondersteuners andere taken krijgen en/of vrijwilligers ermee 

stoppen. Alle subsidies worden opgeheven. Dynamo moet enorm 

bezuinigen. Ook de ANBO moet om allerlei redenen stoppen met 

activiteiten of er een andere plaats voor zoeken. Deze ontwikkelingen zijn 

zeer verontrustend en de kans dat meer mensen geïsoleerd raken is groot. 

9. Stand van zaken WMO beleid 

In de OAR vergadering van februari zullen we de nota WMO-beleid 

intern bespreken. In maart zullen we de welzijnsorganisaties, de politiek 

en de ambtenaren uitnodigen voor een discussie daarover. In april wordt 

de definitieve WMO-nota in de centrale stad gepresenteerd en in de 

gemeenteraad besproken.  

10.  De  2-minuten-ronde 

Alle punten op de agenda blijven staan. 

11.  Dwars door de buurt 

• Wibo maatregel 

• Rijschool Nelen 
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11. Rondvraag 

• Dick Oosterbaan en Elly v.d. Mortel worden bij het DB van het 

stadsdeel voorgedragen voor het lidmaatschap van de  OAR Oost. 

 

De  volgende vergadering wordt op donderdag 2 februari 2012 van 

14.00- 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


