NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 13 DECEMBER 2012

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven,
Nienke de Waal, Afifa Tadmine, Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Sonja
Bhagwandin, Frank Stork, Tine Wiegman, Abdeslem el Mahraoui, Ankie
Koeberg-Telder, An Thierens, Saar Boerlage, Carla den Boer-Raes en Dick
Oosterbaan.

Afwezig met bericht: Mohamed el Yakoubi en Ibrahim Görmez.

Toehoorders: Joke Krull, Dini Eekhuis, Frank Mannes, Elly van der Mortel,
Inge Tramm, Riwka Cohen, Hilda Slengard, Hans van der Wilk, Marion Heeres,
Bertie van Gelder, Els de Ruiter, Tjandra Raghoenathsingh, Ria Klumper en Jan
Hangelbroek.
Notulen: Marianne Avontuur.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
 Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom.
2. Mededelingen
 Het bestemmingsplan ”Jeruzalem” is onherroepelijk vastgesteld. De
eerste bespreking over Blok M heeft plaatsgevonden op 26 november. Het
ziet er goed uit, de tekeningen gaan we nog nader bestuderen. Habion is
financieel verantwoordelijk, Rochdale is de uitvoerder. Er komen ca.
80/85 twee- en driekamer seniorenwoningen.
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 Dynamo heeft een plan ingediend voor het ontwikkelen van “een
huiskamer in de buurt” in Amsta, Ingenhouszhof. In Januari 2013 komt
een overleg over de inzet van extra middelen voor Jeruzalem, Betondorp
en Amsteldorp. Uit de informatiemarkt in Jeruzalem op 5 oktober zijn 4
nieuwe initiatieven naar voren gekomen van mensen die actief willen
worden in deze buurt.
 De OAR-Oost heeft nog geen subsidietoekenning voor 2013 ontvangen.
Het Stadsdeel heeft nog de tijd tot 22 december 2012.
 De Raadscommissie Algemene en Sociale Zaken is op 6 december jl. met
een grote meerderheid van stemmen akkoord gegaan met het voorstel van
het dagelijks bestuur om de BOMO-verordening (Adviesraad Diversiteit)
met ingang van 1 januari 2013 niet te verlengen en dit voorstel op 18
december in de deelraadsvergadering te behandelen. De
portefeuillehouder zegt dat de Diversiteitsraad nog niet divers genoeg is,
maar welke criteria zij hanteert, heeft ze niet duidelijk aangegeven. Het
laatste woord is hierover nog niet gezegd.
 Inmiddels is er een goede samenwerking tussen Dynamo-ouderenwerk en
de OMVA (Marokkaanse Vrouwenvereniging) opgebouwd. Er hebben al
50 preventieve huisbezoeken plaatsgevonden en ze gaan hiermee door.
Afifa doet hetzelfde met de vrouwen van de De Bloem, misschien kunnen
ze volgend jaar gaan samenwerken. Door Humanitas vindt preventief
huisbezoek plaats in de Indische Buurt, door Civic in het Oostelijk
Havengebied. Het is belangrijk om de opgeleverde gegevens te
inventariseren en na te gaan of er beleidsaanbevelingen uit kunnen
voortvloeien.
 ANBO organiseert een leuke kerstvoorstelling op 20 december in de
Centrale Bibliotheek, Oosterdokskade 143 (zie folder). ANBO-Betondorp
gaat er met 30 personen met een bus naar toe.
 Naar aanleiding van ons artikel in Dwars heeft een meneer gereageerd, die
mee wil doen aan het bijscholen van chauffeurs van Connexxion.
3. Notulen van de vergadering van 1 november 2012.
 Blz. 2, n.a.v. punt 3, de papieren statuten zijn binnen.
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 Blz. 3, punt 5 en 6, ANBO Betondorp: de activiteiten bestaan niet meer,
maar de leden worden zoveel mogelijk bij activiteiten in de stad
betrokken. Er wordt geprobeerd om ANBO-Watergraafsmeer nieuw
leven in te blazen.
 Blz. 4, punt 6A, goed gesprek over sport gehad, we kunnen altijd nieuwe
punten inbrengen.
 De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen en uitgaande post.
 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.
 Uitgaande post


Zienswijze in het kader van het parkeren op het Christiaan
Huygensplein. Voorstel gedaan voor een blauwe zone, maar dat
gaat waarschijnlijk niet lukken. Volgend jaar zal de
oliebollenkraam, die nu 3 parkeerplaatsen bezet, op een andere
plaats komen te staan.



Signalering parkeeroverlast (bak)fietsen, scooters, etc. voor beide
ingangen van AH op het Christiaan Huygensplein en de
Linnaeusparkweg. Voorstel voor verbetering: een zebrapad voor
de ingang aan de Linnaeusparkweg en aan het Chr. Huygensplein
de ingang duidelijk met kleur markeren, zodat men daar niet meer
zo gemakkelijk parkeert.



Het beleid van AH is dat mensen in een scootmobiel altijd hulp
kunnen vragen bij het boodschappen doen. Ook in andere
supermarkten is dit het geval. Veel mensen weten dit niet.( zal in
Dwars van januari worden vermeld).
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 Het Overzicht van bijeenkomsten in de komende periode:
 14/12 vr.: 13.30 uur, NOAR jaarvergadering, thema “Lokale
Democratie” met Eisse Kalk, Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566
(na afloop drankje en hapje).
 14/12 vr. : 13.30-15.30 uur, informatie WMO-aanbod in de
stadsdelen, raadzaal.
 15/12 za., 19/12 wo., 29/12 za. en 5/1 za. winteractiviteiten
Sumatraplantsoenbuurt.
 17/12 ma. : 14.30-18.00 uur, Onbeperkt Oost (OO) winterborrel,
Grand Café.
 18/12 di. : 14.00-16.30 uur, OOA, werkgroep Ouderen Zorg en
Welzijn, Plantage Middenlaan 14-1.
 19/12 wo. : 12.00 uur, start actie Zorgbeleid, Stopera bovenaan de trap
in de hal.
 19/12 wo. : 16.00-17.00 uur, CABO: Eindejaarsbijeenkomst,
Keizersgracht 334.
 15/1di. : 16.00-17.00 uur, voorbereiding platform bijeenkomsten
Betondorp, Jeruzalem en Amsteldorp, Swammerdamzaal,
Stadsdeelhuis.
 16/1 wo. : Hoorzitting in het kader van het Zorgbeleid, Mozes- en
Aaronkerk, Waterlooplein
 17/1 do. : 16.30-18.30 uur, Afscheid van Albert van Woerden (locatie
volgt).
 24/1 do. : 15.30-18.00 uur. Conferentie 1e lijn Zorg en Welzijn,
MuziQ.
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5. De laatste ontwikkelingen over de afspraken in het kader van de WMOvoorzieningen in de stadsdelen.
Voor die mensen die Zorg Zwaartepakket 1 en 2 (ZZP) hebben, kunnen per
1-1-2013 niet meer worden opgenomen in een zorgcentrum. Dit voorstel is
nog niet door de Eerste Kamer aangenomen.
Zorg en wonen wordt gescheiden en wanneer men zorg nodig heeft moet men
bellen met de gemeente 14020. Hoe kunnen we zorgen dat mensen
geïnformeerd worden over alle veranderingen en/of wat de mogelijkheden
zijn op het gebied van zorg. Bij de zorgcentra is er al een opnamestop, omdat
men per 1-1-2013 aan de eisen moet voldoen, ondanks het feit dat de Eerste
Kamer dit voorstel nog niet heeft aangenomen. Er bestaat nu nog grote
onduidelijkheid over alle maatregelen en wanneer ze worden ingevoerd. We
moeten hier iets aan doen.
6. Stand van zaken in Jeruzalem, Betondorp, Oostelijk Haven Gebied en
IJburg.
In Jeruzalem, Betondorp en Amsteldorp worden opnieuw platformbijeenkomsten georganiseerd in januari 2013 om de vragen en voorstellen te
inventariseren.
Het zorgloket in het Oostelijk Havengebied. De OAR-Oost is daar op bezoek
geweest als “mystery guest”. De medewerkers hadden zelf ook geconstateerd
dat de toegankelijkheid een probleem was en hebben een nieuwe ingang aan
de achterzijde van het gebouw gecreëerd. Dit is een aanzienlijke verbetering.
We gaan nogmaals met Civic praten om te zien of er wat betreft de
ontmoetingsmogelijkheden al verbeteringen zijn gerealiseerd. Voor contacten
in IJburg wordt in januari 2013 een plan gemaakt.
7. De 2 – minuten ronde:
 Kennislunch Nationaal Programma Ouderenzorg d.d. 16/11. In het
algemeen vond men dit een goede en nuttige bijeenkomst. Vooral over de
workshop van de wijkverpleegkundige uit Almere was men enthousiast.
Opmerking: een hoogleraar van de VU zei tijdens de algemene inleiding,
dat de kinderen maar een rollator voor hun ouders moeten kopen, want die
hebben toch ook een fiets voor hen gekocht. Dit vond men een zeer
ongenuanceerde uitspraak voor een kennisexpert.
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 De dag van de toegankelijkheid dd. 22/11. Er waren helaas weinig
ambtenaren, die ervaringsdeskundige “blindenstok lopen” wilden worden.
De “theatervoorstellingen” vonden ze heel interessant en leerzaam.
Tijdens de kennislunch werden waardevolle discussies gevoerd.
 Wijkraadsvergadering: voorbereiding lokale democratie dd. 28/11. In 1e
instantie ging het over toezegging van subsidies. Ook hier is men aan het
kijken wat er moet gebeuren als de stadsdelen gaan verdwijnen. Het wordt
steeds belangrijker hoe wij denken over de lokale democratie, ook los van
het opheffen van de stadsdelen.
 Stand van zaken huiskamerproject “Vergeet mij niet” dd. 10/12. Afifa
vertelt, dat er in februari/maart 2013 een dagcentrum start voor lichtdementerende Marokkaanse en Turkse ouderen, met en zonder indicatie,
in het project in de voormalige Kraaipanschool.
 Alzheimer Café en Mantelzorg Lunch dd. 11/12. Carla heeft een verslagje
gemaakt van de bijeenkomst (Alzheimercafé) . Dat konden de aanwezigen
meenemen van de documententafel.
8. Dwars door de buurt
Eind januari verschijnt de nieuwe krant. Wij zullen iets schrijven over het
Zorgbeleid en passende woonruimte voor ouderen.
9. Speerpunten OAR Oost in 2013
Onderverdeling maken in Zorg, WMO, Wonen.
10. Rondvraag en sluiting.
 Er is een nieuwsbrief Amsterdam.nl
 Paardenuitwerpselen op de stoep, waarschijnlijk van politiepaarden.
 Bezoekers vinden, dat de ontmoetingsruimte in de De Gooyer matig wordt
schoongemaakt. We gaan nog eens op bezoek en proberen het
bespreekbaar te maken, als we dan dezelfde situatie aantreffen.
De volgende vergadering wordt op donderdag 10 januari 2013 van 14.00 16.00 uur gehouden in de Raadzaal.
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