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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  4 JULI 2013 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Nienke de Waal,  Rinia 

Cromwell, Jannie Leenders-Post, Frank Stork, Afifa Tadmine, Saar Boerlage, 

Tine Wiegman en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Marianne Westerneng, Carla den Boer-Raes, Ankie 

Koeberg-Telder, Sonja Bhagwandin, Dini Eekhuis, 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, Ria Klumper, 

Joke Krull, Marion Heeres, Coen Valenkamp en Bob van Weijdom Glaterbos 

(Buurtbeheer Middenmeer II), Nathalie Bakrac (Osira Thuiszorg) en Bianca 

Hein (Stadsdeel Oost). 

Notulen: Marianne Avontuur. 

Gast: Brenda Wokke (Dynamo). 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom en in het 

bijzonder Bianca, Brenda, Nathalie, Bob en Coen.  

2. Mededelingen  

• De OAR heeft besloten om het stadsdeel te vragen om eind 

september/begin oktober in Jeruzalem een informatiebijeenkomst te 

organiseren in verband met de vele vragen en onduidelijkheden die er 

onder de oudere bewoners leven,  b.v. t.a.v. wonen en zorg in de 
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toekomst. Ook bewoners van Betondorp en Amsteldorp kunnen hierbij 

worden betrokken. 

• Er zijn  nieuwe parkeerregels van Cition per 1 juli 2013. Er is veel 

onduidelijkheied over hoe men de kraskaarten moet gebruiken. De oude 

kaarten zijn nog geldig t/m 1 augustus en men kan deze bij Cition 

inleveren tot 1 september. Er wordt besloten om alle info te verzamelen 

en een zienswijze in te dienen bij het stadsdeel Oost. 

• De adviesraad Diversiteit heeft 3 adviezen uitgebracht over: 

 1. Jongeren en werkloosheid 

2. Armoede  

 3. Spreekuur-locaties. 

3. Ouwer met power. 

Gast Mw. Brenda Wokke is participatie medewerkster bij Dynamo.  

In september start er een nieuwe cursus “Ouwer met power”. Dat is een 

weerbaarheidscursus voor mensen van 60+. Het programma bestaat uit 12 

fysieke en leerzame trainingen. De cursus wordt gehouden in Het 

Brinkhuis, Landbouwstraat 63 in Betondorp. Tijdens deze training 

krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om onveilige situaties te 

voorkomen, tijdig te herkennen en handelend op te kunnen treden, indien 

noodzakelijk. Startdatum: donderdag 12 september van 09.30 tot 11.00 

uur. De cursus is gratis ( wordt door het stadsdeel betaald). Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Brenda Wokke: tel. 06 - 

19929143 

Op een vraag wie voor wat binnen Dynamo verantwoordelijk is, kon 

Brenda geen antwoord op geven. Er hebben de laatste tijd veel 

wijzigingen in de takenpakketten van de medewerkers plaatsgevonden. Zij 

verwijst naar de afdeling Communicatie.  

4.   Notulen van de vergadering van 4 april 2013.  

• Blz. 1, Joke Krull was abusievelijk niet vemeld bij de afwezigen met 

bericht. 
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• Blz 2, Openbaar Vervoer: Er is een subsidiepot voor het opzetten van 

fijnmazig OV in de stad. Mensen van de OAR Oost kunnen voorstellen 

indienen bij de secretaris van NOAR (Netwerk Ouderen Adviesraden) via: 

noaramsterdam@gmail.com 

• Blz. 2, Signalen leeggekomen woningen in de Radiowegbuurt die worden 

verbouwd tot studentenwoningen: Frank is hierover in gesprek met de 

wethouder en politieke partijen, wordt vervolgd. 

• Blz. 3, ANBO Amsterdam: Op dit moment is er niet zoveel nieuws. Een 

aantal vrijwilligers denkt na over een plan voor de toekomst en komt eind  

september met een voorstel. 

• Blz 4, Brievenbussen: TNT post zal de brievenbussen bij supermarkten en 

bejaardencentra proberen te behouden. Meld knelpunten zo snel mogelijk 

bij de OAR Oost. 

• Blz 6, Stadspas. Dit punt wordt doorgeschoven naar NOAR. 

• Blz 6, Bomen in Oosterpark. SP heeft 23 bomen voor kappen bespaard. 

Voorstel is om een zwartboek te maken met wat er allemaal mis is/dreigt 

te gaan en dit aan het stadsdeel aan te bieden. Ria en Inge zullen deze 

signalen verzamelen. 

• Blz 6, Parkeren. Betalen kan niet alleen per telefoon, ook met pin en 

creditcard.  

• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 

5.   Ingekomen en uitgaande post. 

• Er is weinig post in verband met de komende vakantieperiode. 

6.   Transitie AWBZ - WMO. 

Het zijn tot nu toe alleen nog maar plannen en het wachten is nu op wat er 

in het najaar door de 1
e
 kamer komt.  

Mensen die meer willen lezen over de Amsterdamse plannen kunnen de 

nota “Reactie op Amsterdamse zorg: noodzaak voorop” per mail bij Dick 

Oosterbaan opvragen (secretarisOARoost@gmail.com) 

 



4 

 

7.    Reacties van de gezamenlijke Amsterdamse Ouderen Organisaties en      

de vakbond. 

       1.  Volgende week probeert met een kleine groep mensen binnen de OOA 

een gesprek met CBA en Achmea voor te bereiden. 

       2.  Buurtzorg zou meer met de mensen van thuiszorg moeten praten en 

nagaan of het mogelijk is om ook wijkteams van thuiszorg-medewerkers 

(HhH) te vormen. Waarschijnlijk is er onderzoek nodig om na te gaan 

hoe de bekostiging gerealiseerd kan worden. 

       3.  Amsterdamse opzet zoals die nu is met de politiek bespreken na de 

vakantieperiode.  

 

9.  De 2 – minuten ronde: 

1. “Zorg in 2025”: Deze nota kan worden opgevraagd bij Marianne 

Avontuur, Tunny Jongejan of Dick Oosterbaan. 

2. Verslag NOAR vergadering: OV fijnmazig is daar geboren. 

Toekomstvisie suddert. NOAR zoekt nog een nieuwe voorzitter, het liefst 

niet uit oost. (oost heeft al drie vertegenwoordigers) 

3. Zorg van onderop: Interessante discussie, maar de aanwezigen benutten 

niet alle kansen om de wezenlijke uitgangspunten en de voorwaarden voor 

het organiseren van “Zorg van onderop” duidelijk te maken. Daardoor kon 

een ambtenaar uit Zaandam ongestoord zijn beleid presenteren  onder het 

mom van “Zorg van onderop”, terwijl uit het verhaal bleek, dat het daar 

top-down georganiseerd wordt. Niemand stelde hem vragen. Ook de 

gespreksleider niet. 

4. De Wijkraad: Een informatieve bijeenkomst . De discussie ging vooral 

over het punt: wat kunnen de bestuurscommissies (in de voormalige 

stadsdelen) nog doen binnen de grenzen van hun mogelijkheden? En wat 

kunnen de bewoners doen om die mogelijkheden te benutten om hun 

eigen plannen, wensen en ideeën in de wijken te realiseren. Of moeten 

bewoners daarvoor hun krachten bundelen. In Oost heeft een aantal 

organisaties daartoe besloten en een gezamenlijk persbericht uit laten 

gaan. Voorstellen van bewoners/bedrijven sturen naar Joke Krull, 

secretaris van het Wijkopbouworgaan Oost. 
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5. Activerende dagbesteding (volwassenen). Een studente UVA presenteerde 

de resultaten van haar onderzoek, dat ze in opdracht van het Stadsdeel 

Oost heeft gedaan. Zij heeft 8 projecten in oost diverse malen bezocht en 

bekeken of de mensen via dit middel hun zelfredzaamheid kunnen 

versterken. De dagopvang blijkt wel heel belangrijk voor het welbevinden 

van de deelnemers, maar leidt niet vanzelfsprekend tot het zetten van een 

volgende stap, zoals de onderzoekster had verwacht. Men is ook niet meer 

betrokken geraakt bij de samenleving. De onderzoekster concludeert , dat 

de aanwezigheid van een professional in de groepen van belang is, om de 

ontwikkelingen te  monitoren en met de deelnemers en beleidsmakers te 

evalueren. 

8.  Rondvraag: 

      Communicatie binnen OAR tot september: dit kan per mail en voor de 

vergadering van 5 september is er op maandag 26 augustus van 14.00 – 

16.00 uur nog een uitgebreide bestuursvergadering in Ingenhouszhof 15. 

      Film: In Tuschinski elke dinsdag- en donderdagmiddag van Euro 6,50 voor 

Euro 5,00 – zie 50+bios.nl. 

     

De volgende vergadering wordt op donderdag 5 september 2013 van 14.00 - 

16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 

 


