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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  6 JUNI 2013 

 

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

Afwezig met bericht: Rinia Cromwell, Saar Boerlage, Inge Tramm, Abdeslam 
el Mahraoui,  Mohamed el Yakoubi en Ibrahim Görmez. 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Hilda Slengard, Tonny 
Bonnee, Els de Ruiter, Riwka Cohen, Tjandra Raghoenatsingh en Jan 
Hangelbroek. 

Notulen: Marianne Avontuur. 

Gast: Irith Sy van Civic. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

 Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom.  

2. Mededelingen  

 Jaarverslag 2012 is verkrijgbaar, geprint of per mail. De behandeling is in 
september 2013. Gelieve op de presentielijst te vermelden of je een 
exemplaar geprint of per mail wilt hebben. 

 Vraag: Is er behoefte aan een OAR vergadering in juli? Aan het eind van 
de vergadering zal de vraag nog eens gesteld worden. In die bijeenkomst 
(gepland 4 juli 2013) zal dan vooral aandacht worden besteed aan het 
resultaat van de discussie in de Tweede Kamer op 10 juni over het 
voorstel van staatssecretaris Van Rijn in het kader van de transitie 
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“AWBZ-WMO” en de ontwikkelingen in de Amsterdamse Gemeenteraad 
op 26 juni.  

 Een verzoek van Lieke Thesingh: verzamelen van punten over het 
Openbaar Vervoer o.s. rij-kwaliteit chauffeurts, opheffen buslijnen, route-
wijzigingen van tram/buslijnen. Noteer lijn- en tram/bus nummer, halte, 
datum en tijdstip. We moeten voor 14 juni signalen doormailen, want dan 
staat dit onderwerp op de agenda van het stedelijk portefeuillehouders 
overleg. 

 Signalen: In de omgeving van de Radioweg worden leeggekomen 
woningen verbouwd tot drie appartementen voor studenten. De huur 
wordt daarna het drievoudige van de huidige huur, terwijl die nu nog 
binnen de sociale huurgrens ligt. Deze ontwikkeling verontrust de 
bewoners zeer, want dit betekent dat de woningen onbereikbaar worden 
voor mensen die een sociale huurwoning in die buurt zoeken en de 
huidige bewoners niet meer naar een benedenwoning kunnen 
doorstromen. Frank Stork gaat namens de bewoners een zienswijze 
indienen en de deelraad en portefeuillehouder Thijs Reuten informeren. 

 Er zijn ook soortgelijke signalen uit Betondorp, Amsteldorp en Jeruzalem. 
In Betondorp vreest men dat de corporaties de huren fors mogen/moeten 
verhogen i.v.m. de status  “beschermd stadsgezicht” van de woningen. Dit 
kan ook problemen opleveren voor zittende huurders. Mensen die 
hierdoor in de problemen komen verwijzen we door naar het ”Steunpunt 
Wonen”. De OAR maakt zich grote zorgen. Door deze ontwikkelingen 
verdwijnen er voortdurend sociale huurwoningen. Dit punt wordt 
ingebracht op de NOAR-vergadering van 14 juni. 

3.   Notulen van de vergadering van 4 april 2013.  

 Blz. 1, punt 5. De visie van Buurtzorg op de toekomstige rol van de 
“Wijkverpleegster”: de conclusies van de OAR Oost zullen worden 
verwerkt in het artikel in Dwars door de buurt van juni. 

 Blz. 5, punt 7. Het symposium over woonvormen/mogelijkheden voor 
ouderen is gepland in september. Nog voor de vakantie wordt met de 
voorbereidingen begonnen. 
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 Blz. 6, punt 8. ANBO: Het gewest Amsterdam wordt per 1 juli 
opgeheven. Onder leiding van het landelijk bureau wordt getracht van alle 
Amsterdamse afdelingen, één afdeling te maken. Nog niet alle afdelingen 
doen hieraan mee. 

 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. 

Planning komende bijeenkomsten in juni/juli 2013: 

 Za. 8/6: 12.00-15.00 uur Landelijke zorgdemonstratie in Amsterdam 
Oosterpark meer informatie op website www.Abvakabo.nl  

 Di. 11/6: 10.00 uur Vakbondscafe, Pl. Middenlaan 14’ 

 Di. 11/6: 15.00–17.00 uur Zorg 2025 strategische partners zijn essentieel 
bij invoeren in de zorg, Dauphine, Prins Bernhardplein 175, Amsterdam, 
organisatie Rabobank Amsterdam e.a., aanmelding vooraf. 

 Wo. 12/5: 15.00–18.00 uur, “Passende zorg in de laatste levensfase” , 
discussiebijeenkomst kring ouderenzorg, AMC, Vrijzaal 

 Vr. 14/6: 10.30 uur Bestuursvergadering NOAR, Pl. Middenlaan 14’ 

 Wo. 19/6: 15.00 uur: “Werkgroep Toegankelijkheid” met Marcel van 
Lochem, vervolg stimuleren van bewustwording bij 
stadsdeelmedewerkers van het belang van rekening houden met 
“toegankelijkheid” bij beleidsvoornemens, stadsdeelhuis 

 Wo. 19/6: 19.00–21.00 uur Platform Adviesraad Diversiteit in De 
Verbinding (voorbereiding voor 27/6) 

 Vr. 21/6: 12.00–15.00 uur, Vergadering WMO-raad Oost i.o., plaats nog 
niet bekend 

 Vr. 21/6: 20.00 uur De Meevaart Baliestraat 48A Indische buurt en het 
Amsterdams Manifest Lokale Democratie 

 Wo. 26/6: 20.00–22.00 uur Wijkopbouworgaan Oost Watergraafsmeer en 
het Amsterdams Manifest Lokale Democratie Raadzaal Stadsdeelhuis 
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 Do. 27/6: 16.00 uur: Presentatie onderzoek stadsdeel Oost: “Activerende 
dagbesteding”, Meevaart, Baliestraat 48A 

 Do. 27/6: 19.30 uur Adviesraad Diversiteit overleg met portefeuillehouder 
in Raadzaal Stadsdeel 

 Vr. 28/6: 14.00–16.00 uur, Werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 8 

 Ma. 1/7: 11.00–12.30 uur, overleg over Blok M, Van ’t Hofflaan 53 

 Ma. 1/7: Keti Koti 150 jaar Afschaffing van de slavernij door Nederland 
in het Oosterpark 

 Do. 4/7: extra OAR vergadering, 14.00 – 16.00 uur, raadzaal. Vanaf 
16.00 uur een gezellig drankje + hapje bij “Genieten”  

 TNT heeft besloten de helft van alle brievenbussen op te heffen. De 
ANBO heeft hier bezwaar tegen aangetekend en voorgesteld om in ieder 
geval brievenbussen te plaatsen bij grote supermarkten en in/bij 
verzorging/verpleeghuizen. In de NOAR-vergadering zal ook dit punt 
worden besproken. 

5.   Landelijke “Zorgdemonstratie” in Amsterdam op zaterdag 8 juni 2013. 

Organisatoren zijn o.a. Vakbonden, SP, Groen Links, CDA en diverse 
ouderen- en cliëntenorganisaties. De verwachting is, dat uit het hele land 
mensen in bussen naar Amsterdam komen. Het programma begint om 13.00 
uur. 

 
6.   Ontwikkelingen in het Oostelijk Havengebied, toelichting door Irith Sy,  

medewerkster van Civic en werkzaam in het OHG.  

Irith is nog niet zo lang werkzaam bij Civic. Haar functie is ouderenwerker  in 
het OHG en Indische Buurt. In een overleg met o.a. Buurtzorg en Humanitas 
kwam Civic erachter dat de organisaties, die in dit gebied werkzaam zijn, elkaar 
niet goed kennen. Bij de organisaties afzonderlijk is veel ervaring, informatie en 
kennis aanwezig, maar die worden niet met anderen gedeeld.  
Vanaf maart dit jaar is er een bredere werkgroep opgericht, waar niet alleen aan 
ouderen aandacht wordt besteed. Men heeft een bijeenkomst belegd met de 
buurtregisseurs (wijkpolitie) en woningbouwverenigingen. Daar kwamen veel 
mensen op af. Er werd informatie gegeven over veiligheid in en om het huis. 
Mensen konden een kierstandhouder aanvragen. Van de 100 aanwezigen, waren 
20 geïnteresseerd. Civic heeft geconstateerd dat ze te weinig zichtbaar is, dus te 
weinig aan PR doet en is daarom gestart met het verspreiden van 
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“informatiekaarten” op allerlei locaties in de buurt, waar dagelijks veel mensen 
komen. In het OHG zijn nauwelijks activiteiten voor ouderen te vinden. Civic 
gaat onderzoeken of er locaties en organisaties zijn waarmee ze kan 
samenwerken. 

 

7.  De 2 – minuten ronde: 

 Verslag ALV NOAR op 2/5.  

1. Voorbereiding van OAR’en om strategie te bepalen na de stadsdelen in 
2014.  

2. De negatieve effecten van het beleid op de koopkracht van ouderen wordt 
door kabinet onderschat. Die effecten zullen zeker toenemen als er nog 
meer bezuinigd wordt. Het is daarom van groot belang, dat de 
demonstratie op 8 juni resultaat oplevert. 

3. De voorzitter van de NOAR heeft zijn functie neergelegd. Binnen het 
bestuur van de NOAR kan niemand hem opvolgen. Iedereen krijgt nu de 
opdracht om een geschikte opvolger te zoeken. 

4. Er is te weinig aandacht voor de alleenstaande ouderen. We zetten dat 
punt op de agenda. 

 Tweede werksessie Toegankelijkheid Openbare Ruimte op 14/5. 
Onbepaald Oost en OAR werken samen in de Werkgroep 
Toegankelijkheid. Zij adviseert over toegankelijkheid bij de voorbereiding 
en de uitvoering van plannen in de openbare ruimte, zoals de renovatie 
van het Kramatplantsoen en het Makassarplein, de herinrichting van de 
Wagenaarstraat etc., maar ook over winkeltoegankelijkheid en de 
toegankelijkheid van ontmoetingsruimten in de buurten. Om niet steeds 
bij elk nieuw project bij nul te moeten beginnen is besloten om een check-
list te ontwikkelen met de belangrijkste aandachtspunten. 

 Opening Buurtkamer Jeruzalem op 17/5. Er waren veel mensen met 
vragen en ideëen. Vrijwilligers hebben zich gemeld, waaronder ook 
jongeren. De Buurtkamer is een voorloper van de ontmoetingsruimte in 
het servicepunt, dat in 2015 in Blok M, onder de Wibo-woningen komt. 
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 Open dag in ’t Hoeckhuys op 18/5. Amsteldorp Actief heeft een 
projectplan ingediend, waarin zij voorstelt om twee keer per week een 
busje te laten rijden, dat op een aantal plaatsen in de buurt mensen oppikt 
die boodschappen willen gaan doen. Om financiële en logistieke redenen 
is dat voorlopig slechts 1 x per week mogelijk in samenwerking met de 
Op Stap Bus. De OAR ondersteunt dit plan. 

 Bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh op 30/5: De  OAR heeft haar 
ongerustheid en afkeuring uitgesproken over het feit, dat Wethouder Eric 
v.d. Burg alleen met de grote zorgorganisaties (Cordaan, Amsta, Osira), 
Achmea en Cliëntenbelang een uitvoeringsplan voor “Wijkgerichte Zorg” 
ontwikkelt, zonder de  gezamenlijke Amsterdamse Ouderen Organisaties 
erbij te betrekken.  

 Amsterdam Manifest Lokale Democratie op 31/5. Meer zeggenschap van 
de burgers over de beschikbare gelden. Zie het conceptmanifest en 
concept persbericht. 

 Informatieavond “Bestuurlijk stelsel Amsterdam 2014” op 5/6. 
Wethouder van Es gaf een toelichting. Er komen 7 gekozen commissies in 
de stad (voormalige stadsdelen), elk met 13 of 15 leden, waarvan 3 leden 
het Dagelijks Bestuur zullen vormen. 

8. Rondvraag: 

 Nogmaals: In Betondorp gaat het niet goed, zowel wat betreft de 
woningen, zorg en activiteiten. Dit moeten we goed in de gaten houden. 

 Aan Saar Boerlage vragen hoe het zit met de stadspas. 

 OOA:  ouderen hebben geen recht meer op kortingen. 

 Er worden veel bomen gekapt in Oosterpark – zie website Vrienden van 
het Oosterpark. 

 We moeten aandacht besteden aan het volgende punt: per 1 juli kan men 
alleen nog per mobiele telefoon betalen voor het parkeren. 
 
 

De volgende vergadering wordt op donderdag 4 juli 2013 van 14.00 - 16.00 
uur  gehouden in de Raadzaal. 

 


