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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  3 oktober 2013 

 

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

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

Boerlage, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Sonja Bhagwandin, Carla 

den Boer-Raes, Marianne Westerneng, Joke Krull, Ibrahim Görmez en Dick 

Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Abdeslam el Mahraoui, Inge Tramm en Ria Klumper. 

Toehoorders: Frank Mannes, Hilda Slengard, Elly van der Mortel, Els de 

Ruiter, Riwka Cohen, Dinie Eekhuis, Bertie van Gelder, Jan Hangelbroek, 

Tjandra Raghoenatsingh, Marion Heeres, Haly Karioen, Riny Wolker en 

Tonny Bonnee. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom en stelt Joke 

Krull voor als technisch voorzitter, waarna Joke de vergadering verder 

leidt. 

2.    Mededelingen  

 

• De deelraad Oost heeft besloten dat de subsidie voor Sport voor 

volwassenen/senioren in buurthuizen per 1 januari 2014 wordt 

stopgezet. De huidige sportdeelnemers zijn alleen geïnformeerd over 

het stopzetten, maar een reden is niet genoemd. Er wordt een 

participatiemakelaar aangesteld vanuit het SAG (Stichting 

Amsterdamse Gezondheidscentra) om mensen naar nieuwe sport 

activiteiten door te geleiden. De OAR nodigt Karin Met of  Marleen 
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v.d. Heuvel (afdeling sport) uit om een toelichting op het sportplan 

voor senioren te geven. De aanwezigen vinden bereikbaarheid en 

toegankelijkheid essentieel. 

• Op 18/9 tijdens de bijeenkomst over “Lokale democratie”  in De 

Zwijger werden 4 bewoners initiatieven gepresenteerd uit Noord, 

Nieuw West, Oud West en Indische Buurt. Er waren 6 lijsttrekkers 

van politieke partijen aanwezig. Helaas moesten de toehoorders 

constateren, dat de meeste partijen nog niet goed weten hoe ze met 

deze burgerinitiatieven moeten omgaan. Peter Hilhorst (PvdA) bleek 

de enige die zijn visie goed uiteen kon zetten.  

• Op 19/9 Expertmeeting over het nieuwe bestuurlijk stelsel, 

georganiseerd door Wethouder van Es. Inleidingen werden gehouden 

door de Wethouder Wijkaanpak uit Deventer en oud-minister Pieter 

Winsemius. En Jacques Wallage deed een aantal onthullende 

uitspraken over Lokale Democratie. Ook hier bleek dat de meeste 

politici nog niet goed kunnen overzien welke positie deze 

burgerinitiatieven in het toekomstige bestel zullen krijgen en wat hun 

eigen rol dan zal (moeten) zijn. 

In de loop van volgende week komt er op de website te staan welke 

taken en bevoegdheden de bestuurscommissies in de stadsdelen 

krijgen. 

In de volgende Dwars door de Buurt staan antwoorden op vragen, die 

werden gesteld. (politiek comité). 

• Demonstratie dd. 21/9:  “Protest tegen de bezuinigingen” vanaf het 

Beursplein naar het J.D.Meijerplein.  De pers was niet objectief, 

vooral de schrijvende pers (De Echo, Marcel Duyvestijn) liet zich zeer 

laatdunkend over het aantal deelnemers. De OAR zal hierop reageren. 

Vanuit de Joodse gemeenschap werd aangegeven dat de organisatoren 

van de demonstratie geen rekening hadden gehouden met de 

feestdagen van de Portugees Joodse Gemeenschap.  

De Groene Amsterdammer zal een artikel schrijven n.a.v. de 

toespraak die Rinia Cromwell op het Jonas Daniël Meijerplein heeft 

gehouden. 
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• Op 21/9 werd onder grote belangstelling het Centrum De Kraaipan 

aan de Hofmyerstraat geopend. Iedereen vindt het een mooi gebouw. 

De activiteiten zijn gestart: o.a. het dagcentrum De Kraaipan voor 

mensen van 55+ met klachten van vergeetachtigheid of een 

lichamelijke beperking en ook voor hun mantelzorgers of familie. Er 

zijn Turkse en Marokkaanse begeleiders aanwezig. 

Bij een aantal OAR leden rijst de vraag: is het gebouw wel groot 

genoeg? Kunnen alleen mensen met een indicatie deelnemen? Tunny 

geeft aan dat er ook mensen zonder indicatie kunnen meedoen, maar 

hoe de procedure precies verloopt, weet ze niet. Ibrahim Görmez 

vraagt zich af: waar moeten de migrantenouderen naar toe, die nu nog 

naar de Kastanjehof gaan. Hij heeft gehoord, dat de dagopvang  daar 

stopt. (Bij navraag bij de portefeuillehouder Lieke Thesingh, blijkt dat 

dit op een misverstand berust). Mw. Rinie Schmidt wordt uitgenodigd 

om in onze vergadering van 12 december een toelichting geven. Een 

folder met de overige activiteiten wordt op de volgende vergadering 

uitgedeeld. 

• Tijdens de vergadering van de Adviesraad Diversiteit is weer veel 

aandacht besteed aan het belang van ruimten in de buurt voor 

spreekuren. De portefeuillehouder zorgt voor een lijst met vastgoed 

van het stadsdeel. 

Er wordt besloten om in januari een jongerenconferentie te houden 

(scholing, stages, werkloosheid, armoede). Een voorbereidings –

commissie wordt  ingesteld. Dick Oosterbaan zal daar vanuit de OAR 

aan deelnemen. 

• Het Wijkopbouw Orgaan heeft, door het aanpassen van de begroting 

en het inhuren van ondersteuning bij een klein administratiekantoor, 

het probleem met het stadsdeel opgelost. 

• Gezamenlijk overleg met de adviesraden: Portefeuillehouder Lieke 

Thesingh zou graag zien dat de adviesraden meer gezamenlijk 

vergaderen. 

De raden geven aan, dat ze zelfstandig willen blijven, maar zeker wel 

één keer per jaar gezamenlijk met de pfh. willen vergaderen. Verder 

werken ze regelmatig, op eigen initiatief, op diverse terreinen samen. 
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•  Overzicht belangrijke bijeenkomsten in de komende periode:   

A. Ma. 28/10: 12.00 – 13.00 uur: Overleg ouderen woningen 

Jeruzalem, stadsdeel. 

B. Ma. 28/10: 14.00 – 17.00 uur “Informele zorg, formeel 

geregeld” vooraankondiging. 

C. Ma. 28/10: 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta 

Ingenhouszhof 15. 

D. Di. 29/10: 16.00 – 18.00 uur Dapperbuurt Netwerkbijeenkomst 

in Reinwardt Academie. 

E. Di. 29/10: 14.00 uur Congres KNMG “Medische zorg voor 

kwetsbare ouderen versterken? Ja, het kan” Passenger Terminal 

Piet Heinkade 27 vooraf aanmelden. 

F. Do. 31/10: 16.00 – 17.30 uur: Vervolg Platform WGM, 

Nesciozaal. 

G. Vr. 01/11: 10.30 uur: Stand van zaken 

activiteiten/dagprogramma kwetsbare groepen, Nienke 

Gasseling, Civic, Flevopoort. 

H. Vr. 01/11: 13.00 – 17.00 uur: Seminar voor mantelzorgers van 

dementerende of reeds overleden familieleden, Meevaart 

Balistraat 48a.  

I. Ma. 4/11: 12.00 uur café Frankendael doornemen 

verkiezingsprogramma’s (Dick/ Saar/ Tonny van Velzen) voor 

NOAR. 

J. Ma. 4/11: bestuursvergadering (klein) OAR Oost, 

Ingenhouszhof 15. 

K. Ma. 4/11: 15.30 uur: Begeleidingscommissie Dagcentrum De 

Kraaipan, De Kraaipan, Hofmyerstr. 67. 

L. Di. 5/11: staatssecretaris Van Rijn is op werkbezoek bij 

ouderenorganisaties in Amsterdam. 

M. Wo. 6/11: 14.00 uur bestuur OOA Plantage Middenlaan 14’ 

(Dick/Saar). 

N. Do. 7/11: 14.00 uur plenaire vergadering OAR Oost in raadzaal 

stadsdeelhuis. 

O. Vr. 8/11: 14.00 uur in de Meevaart Lokale democratie en 

verkiezingen op 19-3-2014 en deelname aan Bestuurscommissie 

stadsdeel Oost lijst indienen voor 23-12-2013. 

P. Vr. 8/11: 10.30 – 16.00 uur: “Mantelzorg Verwendag”: dagtocht 

naar kaasboerderij, (aanmelden uiterlijk 25 oktober) bij 

toegangsbewijs ontvangt u opstapplaats. 

Q. Ma. 11/11: 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta 

Ingenhouszhof 15. 
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R. Di. 12/11: 12.00 – 14.00 uur: Voortgang Pilot Zorgaanpak 

Indische Buurt en OHG, Flevopoort, activiteitenruimte. 

S. Ma. 18/11: Bestuursvergadering OAR Oost(klein), 

Ingenhouszhof 15. 

T. Wo. 20/11: 11.00 bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh over 

ouderen in Oost. 

U. Ma. 25/11; 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta 

Ingenhouszhof 15. 

V. Do. 28/11: 14.00 – 17.00 uur: WMO Raad Centrum: 

Themabijeenkomst: Relatie 1
ste

 Lijnszorg, welzijn en gemeente, 

stadhuis kamer 0382 (voormalige bibliotheek).. 

W. Do. 28/11: 16.30 – 18.00 uur bestuur OOA gesprek met 

zorgkantoor Achmea Plantage Middenlaan 14’ (Dick/Saar). 

X. Vr. 29/11: 8.30-14.30 uur Symposium en kennismarkt 

“Effectieve ouderenzorg anno 2039: Komt tijd, komt geld in 

collegezaal 1 AMC. En aansluitend om 16.00 – 17.00 uur oratie 

prof. Sophia de Rooij in Lutherse kerk Singel. 

Y. Vr. 29/11: 14.00 – 17.00 uur: Reguliere vergadering WMO Raad 

Oost, Timorplein 8. 

Z. Za. 30/11: landelijke demonstratie van FNV tegen bezuinigingen 

in Jaarbeurs Utrecht. 

AA. Di. 3/12: 10.00 – 12.00 uur bestuur OOA Pl. Middenlaan 14’ 

over verkiezingsprogramma’s 2014 - 2018 politieke partijen in 

de Gemeenteraad (Dick/Saar). 

BB. Vr. 6/12: 10.00 uur overleg gezamenlijke Adviesraden met 

ambtenaren in Stadsdeelhuis. 

CC. Wo. 11/12: 14.00 uur NOAR bijeenkomst in Keizersgrachtkerk 

Keizersgracht 566. 

DD. Do. 12/12: 14.00 uur plenaire vergadering OAR Oost in raadzaal 

stadsdeelhuis. 

EE. Ma. 23/12: deadline kandidatenlijst voor de verkiezing van 

Bestuurscommissies. 
 

3.   Notulen van de vergadering van 5 september 2013.  

• Blz 2, Burendag in Betondorp. De door vrijwilligers aangevraagde 

subsidie is om praktische redenen door Dynamo op de rekening 

ontvangen en verder beheerd. 

• Blz 3, Janny Leenders-Post wil benadrukken dat haar motivatie om 

nog een periode lid van de OAR Oost te blijven de volgende is: ze wil 
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graag haar ervaring en deskundig inzetten en bovendien is ze zeer 

betrokken bij Betondorp. 

• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.  

4. Jaarverslag 2012. 

De kascommissie heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd en 

vermeldt daarbij dat de financiële boekhouding zeer netjes is uitgevoerd. 

5.  Voorbereiding Symposium. 

• Op tafel ligt een lijst met taken waar men zich voor kan opgeven. 

Ieder ontvangt van te voren per mail een draaiboek voor 26/10. 

 Er worden suggesties gevraagd voor cadeautjes (voor de 

dagvoorzitter/sprekers) en badges voor de uitvoerenden.  

6.    Ontwikkelingen in het kader van de invoering van het stedelijk plan 

“Verzorging en Verpleging (V&V). Landelijkse ontwikkelingen. 

 Er is momenteel weinig nieuws. Het wachten is op de regering.  

De Indische Buurt-community heeft een projectplan ingediend 

(stedelijk en bij het stadsdeel), waarin zij voorstelt om allochtone 

mantelzorgers te scholen, zodat ze informele zorg kunnen verlenen aan 

andere buurtbewoners, die daar behoefte aan hebben. Het bestuur van 

de OAR ondersteunt dit plan. 

Mensen, die het “Mantelzorgcompliment” willen aanvragen, kunnen 

daarvoor een formulier downloaden. 

7.  De 2 – minuten ronde: 

• De onderwerpen zijn aan de orde gekomen bij punt 2. Mededelingen.  

8.  Rondvraag: 

• De week van dementie – Er is veel aandacht aan  besteed op TV.  

        

De volgende vergadering wordt op donderdag 7 november 2013 van 

14.00 - 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 
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