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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  10 JANUARI  2013 

 

 

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

Nienke de Waal,  Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Sonja Bhagwandin, 

Frank Stork, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, An Thierens, Saar 

Boerlage, Carla den Boer-Raes, Afifa Tadmine  en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Mohamed el Yakoubi, Ibrahim Görmez  en Abdeslam el 

Mahraoui 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Inge Tramm, Riwka Cohen, 

Hilda Slengard, Hans van der Wilk, Tjandra Raghoenathsingh, Yvonne 

Garritzen, Truus Hansen, A.C. Bonnee en Jan Hangelbroek. 

Notulen: Marianne Avontuur. 

Gasten: Pieter Klapwijk en Niels van Santen. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom en wenst ook 

allen nog een gelukkig nieuwjaar. Tevens doet ze een oproep om ouderen 

uit IJburg en het Oostelijk Havengebied te interesseren voor de OAR 

Oost. We hebben uit die gebieden nog leden of contactpersonen nodig. 

• De agenda wordt enigszins gewijzigd en we beginnen met punt 5. 

5.   Informatie over project `Kraaipanschool`en seniorenwoningen in de 

Oosterparkbuurt. 

      Uitgenodigd zijn van het stadsdeel Pieter Klapwijk, gebiedsmanager en 

Niels van Zanten, beleidsadviseur wijkservicewijken.        
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In de Transvaalbuurt krijgt men met de renovatie van de Kraaipanschool en 

de nieuwbouwblokken een eigen wijkservicepunt en seniorenwoningen. De 

Hofmeyerstraat bestaat uit 2 nieuwbouwblokken waar in totaal 50 woningen 

komen, bestaande uit 28 seniorenwoningen en 22 Wibo-woningen, 

oplevering in februari 2013. In het blok aan het Afrikanerplein komt een 

woongroep voor Marokkaanse ouderen. Aan de Transvaalkade komen 5 

groepswoningen voor dementerende ouderen, elk bestemd voor 6 bewoners 

die ieder een eigen appartement hebben. In april wordt er proef gedraaid en 

in mei is de definitieve oplevering. De renovatie van de Kraaipanschool is 

inmiddels gestart en hierin komen 10 woningen voor mensen met 

schizofrenie. Zie ook de uitgave van “Ymere informeert”. In de Blasiusstraat 

komen 18 Wibo woningen (Wibo is wonen in een beschermde omgeving) in 

maart 2013, de maximale huur is Euro 681,-- (Eigen Haard). 

      Vraag is wat de huurprijs is van de woningen van Ymere (in relatie tot het 

oppervlakte) ? Niels gaat dit uitzoeken en aan ons mailen. Ook is het de 

vraag of Ymere en Eigen Haard er in zullen slagen om de woningen toe te 

wijzen aan de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn (inkomen en leeftijd). De 

OAR dringt erop aan om dit te monitoren. Niels neemt dit op met het 

stadsdeel en de corporaties en doet verslag. 

2. Mededelingen  

• Jan Hangelbroek heeft binnen Dynamo een andere functie gekregen. Hij 

was coördinator Ouderenwerk en wordt Coördinator Projecten. Vraag is 

of er iemand anders komt voor het ouderenwerk. 

• Er is een vereniging opgericht “Vrienden van  het Oosterpark” met een 

eigen website. 

• ANBO: de ambulancediensten verzoeken om ICE in de mobiele telefoon 

of gewone telefoon in te voeren. Hiermee kan men aan geven wie gebeld 

moet worden in geval van een calamiteit. 

• Er zijn bekeuringen uitgedeeld aan invaliden die een algemene 

parkeerkaart hebben. Cition is verhuisd en de parkeerkaarten moeten 

gedigitaliseerd worden, dit kan met 1 telefoontje (staat in de brief die men 

heeft gekregen). 
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• Op 22/1 van 16.00-17.00 uur is er bijeenkomst met het beveiligingsteam 

van het stadsdeel, in het stadsdeelhuis (Swammerdamzaal). Alle bewoners 

van Oost zijn welkom. 

• De subsidie voor de OAR Oost voor 2013 is toegekend, maar is  met Euro 

500,--  gekort i.v.m. vermogen. 

• De verordening Diversiteit is in de raad besproken. De beslissing is 3 

maanden uitgesteld.  

3. Notulen van de vergadering van 1 november 2012.  

•  Blz. 4, 16/1 Hoorzitting zorgbeleid met Erik v.d. Burg om 19.30 uur. 

•  Blz. 4, 17/1 Afscheid van Albert van Woerden in Café Genieten.  

•  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. 

•  Het Overzicht van bijeenkomsten in de komende periode: 

•  10/1 do.: 20.00 uur, nieuwjaarsreceptie Wijkopbouworgaan Oost i.o. 

Teslatoren op de Middenweg. 

• 14/1 ma. : 19.30 uur, adviesraad Diversiteit in Raadzaal. 

• 15/1 di., 16.00-17.00 uur, voorbespreking gebiedsplatform 

Watergraafsmeer in stadsdeelkantoor, Swammerdamzaal.. 

• 16/1 wo. : 19.30 uur, hoorzitting over Zorgbeleid Amsterdam Mozes 

en Aaronkerk met Eric v.d. Burg. 

• 17/1 do. : 16.30-18.30  uur, afscheid Albert van Woerden, Grand 

Café, stadsdeel. 

• 22/1 di. : 10.00 uur, voorbereiding Vakbondscafé, Plantage 

Middenlaan 14. 
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• 22/1 di. : 18.00 uur, Talk of the Town stadsdeel Oost: ”Actief 

burgerschap in de buurt” in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179. 

• 23/1wo. : 16.00 uur, Lokale democratie bij HTIB, 1
e
 

Weteringplantsoen 2 sous. 

• 24/1 do. : 15.30-18.00 uur,  Conferentie 1
e
 lijn Zorg en Welzijn in 

MuziQ. 

• 25/1 vr. : 10.00-12.00 uur, “Jezelf zijn in Oost”, De Bloem, 

Buurtcentrum Oosterpark, 3
e
 Oosterparkstraat 159. 

• 25/1 vr. : 14.00-17.00 uur, WMO-raad, Timorplein 8. 

• 31/1 do.: 14.00 uur, werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8. 

6.  Ontwikkelingen in het kader van het zorgbeleid. 

• Dick en Frank hebben gecorrespondeerd met Jan en Amrita van 

Dynamo over al ingevoerde veranderingen met betrekking tot diensten, 

ondersteuning en het verstrekken van hulpmiddelen: bijvoorbeeld het 

verschil in huren of kopen van krukken is er niet. De huur van OLVG 

is Euro 3,95 per week met een totaal van uiterlijk Euro 35,-. Bij 

thuiszorg kan men onbeperkt huren maar is daardoor duurder. 

Thuiszorg zit momenteel zonder looprekken en dus zijn er ook mensen 

die zonder zitten, omdat ze de oude moesten inleveren.  

• Ook een punt is het verminderen van thuishulp, betalen voor de was 

etc. 

• Wanneer iemand uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan men zelf 

beslissen welke thuiszorgorganisatie men wil inschakelen: Cordaan, 

Buurtzorg of andere instelling. Het ziekenhuis biedt automatisch hulp 

van Cordaan aan. 

•  Misschien is het nuttig om eens wijkverpleegkundige uit te nodigen 

om uit te leggen hoe zij een en ander ervaren. Dit wordt voorbereid. 
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7.  De 2 – minuten ronde: 

• NOAR Jaarvergadering: Er is een discussie hoe het verder moet als de 

stadsdelen worden opgeheven. Hoe krijgen de burgers meer zeggenschap? 

Wat gebeurt er met de subsidies. Notulen van deze discussie volgen nog.  

• Bijeenkomst OOA. OAR moet eind van de maand advies inleveren. 

Bestuur komt met discussiepunten.  

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. Uitnodigen van 

woningcorporaties. 

Communicatie. 

10. Rondvraag en sluiting. 

Media 2013 komt er voor 65+ (met minimum inkomen) gratis OV tijdens 

daluren. 

       

De volgende vergadering wordt op donderdag 7 februari 2013 van 14.00 - 

16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


