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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  6 SEPTEMBER  2012 

 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, 

Nienke de Waal, Afifa Tadmine, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, An 

Thierens, Sonja Bhagwandin, Frank Stork, Saar Boerlage, Tine Wiegman, 

Ibrahim Görmez en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Mohamed el Yakoubi, Carla den Boer-Raes, Abdeslem el 

Mahraoui, Ankie Koeberg en Joke Krull. 

Toehoorders:  Frank Mannes, Elly v.d. Mortel, Inge Tramm, Riwka Cohen,Els 

de Ruiter,  Ria Klumper, Marion  Heeres, Hilda Slengard, Hans v.d. Wilk, Dini 

Eekhuis en Jan Hangelbroek. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Verschillende mensen hebben geen agenda en notulen via de mail 

ontvangen. Die worden alsnog toegestuurd.  

2. Mededelingen  

• N.a.v. de bijeenkomst op 5 september jl. van het Vakbondscafé in MuzyQ 

“Je geld en je leven” over de Tweede Kamer verkiezingen wordt 

opgemerkt dat het panel van mensen uit het veld (vakbond schoonmakers, 

ondersteuning minima FNV, zorgwerker AbvaKabo en 

huurdersvereniging Amsterdam) bijdroegen met belangrijke 

discussiepunten. De aanwezige politici van PvdA, Groenlinks en SP 

konden helaas niet altijd de vragen volledig beantwoorden. Hierdoor, 
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maar ook door de grote spreiding van de aanwezigen over de zaal, 

ontstond er te weinig dialoog.  Bastiaan van Perlo van de 

huurdersvereniging stelde, ook voor ouderen, belangrijke vraagstukken 

aan de orde.  Na alle lijsttrekkersdebatten ging het dit keer eens over de 

problemen van “gewone mensen” en mogelijke oplossingen. 

De OAR vergadering stelt voor om hem uit te nodigen voor de 

eerstvolgende OAR vergadering op 4 oktober as. 

• Mevrouw Marlies Visser van de GGD is uitgenodigd voor de 

informatiemarkt op 5 oktober bij AMSTA Ingenhouszhof. 

• Vanwege bezuinigingen is het niet duidelijk of “Dwars door de buurt”  

kan blijven bestaan. Dynamo heeft voor de twee vaste medewerkers per 

31 december a.s. ontslag aangevraagd. Zij vallen onder de CAO welzijn. 

De OAR pleit voor voortzetting van de krant als belangrijk 

communicatiemiddel. De vraag is nu welke ondersteuning de OAR 

daarbij kan bieden. Misschien is coaching van de vrijwilligers mogelijk 

door iemand van de vereniging van de journalisten (NVJ). Dick 

Oosterbaan zal dit onderzoeken. Ook wordt gedacht aan een doorstart 

samen met anderen (De IJ-opener, De Brug). Er zal een brief uitgaan naar 

Dynamo om een en ander te benadrukken. 

 

3. Notulen van de vergadering van 10 mei 2012.  

• Blz 1, punt 1, Oostelijke eilanden moet zijn Oostelijk Havengebied. 

 

4. Ingekomen en uitgaande post. 

Postlijst met belangrijke bijeenkomsten:  

• 4/9 di.: 20.00 uur,  Vaststelling Horecanota incl. onze zienswijze in 

Stadsdeelkantoor. 

• 10/9 ma.: 16.00 uur, Initiatiefgroep “huiskamerproject”, beginnend 

dementerende migranten in Buurtcentrum Transvaal: Afifa, Rinia en 

Tunny. 



3 

 

• 11/9 di.: 10.00-12.00 uur, CSO, krachtig cliëntenperspectief in VU, 

Saar en Tunny. 

• 12/9 wo.: 13.00-14.00 uur, Werkgroep Agenda 22 voorbereiding op 

Dag van toegankelijkheid dd. 18/10 in Stadsdeelhuis, IJburgzaal. 

• 13/9 do.: 14.00 uur, Voorzitters WMO-raden, Plantage Middenlaan 

14, Tunny vervangt Mellouki Cadat 

• 14/9 vr.: 10.30 uur, Bestuursvergadering NOAR, Plantage Middenlaan 

14, Dick en Tunny. 

• 14/9 vr.: 18.00-21.00 uur, Kookevenement met HvA en De Bloem, 

Andreas Bonnplein: An, Frank, Ria van Gerven, Tunny.  

• 17/9 ma.: 19.30-21.30 uur, Adviesraad Diversiteit, Stadsdeelkantoor, 

raadzaal, Abdeslem, Afifa, Rinia, Tunny. 

• 18/9 di.: 10.30 uur, Vakbondscafé, Plantage Middenlaan 14, Dick. 

• 21/9 vr.: 13.00-15.00 uur, WMO-raad Oost, Timorplein 8, Tunny. 

• 21/9 vr.: 13.30-16.30 uur, Platform Mantelzorg Amsterdam over PGB, 

Akantes, Nieuwe Herengracht 95, An, Dick, Frank. 

• 28/9 vr.: 13.00 uur, Symposium Humanistisch Verbond/ANBO: 

“Eigen regie bij levenseinde”, De Balie  (toegang € 12,50 voor niet-

leden), Janny, Dick 

• 5/10 vr.: vanaf 13.30 uur Buurtfeest Jeruzalem bij AMSTA, 

Ingenhouszhof. 

• 13/10 do.: 13.00 uur Congres Huurders aan het woord, Wijksteunpunt 

wonen, MCO, Polderweg 3: Janny, en anderen 

 

5. Toelichting en (vaststelling) Jaarverslag en Financieel verslag 2011 

- geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 
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- financieel verslag: vraag  Ibrahim Görmez  “waarom is € 1800.- 

terugbetaald aan het stadsdeel”? Dat bedrag was als stelpost opgevoerd 

voor een werkbezoek aan IJburg. Dit bezoek is niet uitgevoerd. 

Blz. 5, nr. 21 AMBO moet zijn ANBO. 

– Aftreden en benoemen leden van de OAR Oost. 

Bestuursleden en leden moeten na een periode van 3 jaar aftreden, maar 

kunnen zich herkiesbaar stellen. Na 6 jaar moeten leden definitief 

aftreden, maar kunnen zich beschikbaar stellen na een wachttijd van 1 

jaar. Carla den Boer-Raes en Nienke de Waal moeten na een lidmaatschap 

van 3 jaar reglementair aftreden. Zij stellen zich herkiesbaar en worden 

door de vergadering weer voor 3 jaar benoemd. 

An Thierens en Sonja Bhagwandin worden voor benoeming voorgedragen 

bij de DB van het stadsdeel. 

De voordracht van Dick Oosterbaan (secretaris) is door het DB van het 

stadsdeel geaccepteerd en bekrachtigd. Elly v.d. Mortel moet helaas nog  

wachten i.v.m. voorrang voor leden uit voormalig Zeeburg. 

– Benoeming kascommissie. 

Dit zijn Tine Wiegman en Ibrahim Görmez. Riwka Cohen als reserve. 

6. Stand van zaken Jeruzalem 

Er wordt begonnen met het uitvoeren van de plannen, mensen worden 

uitgeplaatst. Blok M (winkeltjes) wordt in 2013 afgebroken. Er komen 90 

seniorenwoningen (eind 2014). Verder is het niet duidelijk welke diensten 

Osira zal realiseren in het wijkservicepunt. Habion (woonzorg.nl) is een 

nieuwe speler in dit project, naast Rochdale, hechten ze veel waarde aan 

een goed geoutilleerd servicepunt (volgens de criteria). Van woningen die 

de monumentenstatus krijgen zullen de huren waarschijnlijk fors omhoog 

gaan. 

7. Oproep en toelichting Buurtfeest Jeruzalem. 

Op initiatief van AMSTA en de OAR vindt er op vrijdag 5 oktober een 

informatiemarkt/buurtfeest plaats bij AMSTA Ingenhouszhof vanaf 13.30 

uur. Allerlei organisaties, werkzaam in Jeruzalem, hebben al een kraam 



5 

 

gereserveerd. Alle aanwezigen worden uitgenodigd om mee te doen of in 

ieder geval langs te komen. 

 8.  De 2 – minuten ronde: 

• Alzheimercafé en Mantelzorglunch zal door Frank i.p.v. Carla bezocht 

worden. 

• Verslag Groot overleg Welzijn en Zorg in Oost. Vanuit de stedelijke 

raad wordt voorgesteld om een aantal bezuinigingen terug te draaien 

of te verzachten. Dit staan in oktober op de agenda.  

• Kennismaking met maatschappelijk werk en ouderenwerk Civic door 

An. Zij hebben weinig werkuren. Meer vragen dan uren en dat levert 

problemen op. Civic gaat verhuizen naar het Flevohuis. Zij willen heel 

graag kritiek en advies van de OAR. Vraag is hoe gaan we dat gaan 

organiseren. Contactpersonen zijn Inge Goijaerts (maatschappelijk 

werk) en Annemiek Kroone (ouderen adviseur). 

9.  Dwars door de buurt: 

Nieuwe gemeentewet in het kader van de schuldsanering. Inventarisatie 

van wat er aan regels zijn. Er zijn bureaus die dit commercieel doen, maar 

zijn niet altijd betrouwbaar. Er is nog meer informatie nodig voor een 

gedegen artikel. 

 10. Rondvraag en sluiting. 

 Oproep: mensen die een bijdrage willen leveren aan de discussie over 

verbetering van het Openbaar Vervoer, kunnen zich melden bij Saar. 

 

De  volgende vergadering wordt op donderdag 4 oktober 2012 van 

14.00- 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


