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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  12 december 2013 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Joke Krull, Abdeslam el Mahraoui, 
Riwka Cohen, , Ria van Gerven, Nienke de Waal,  Rinia Cromwell, Frank 
Stork, Afifa Tadmine, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Jannie 
Leenders-Post, Carla den Boer-Raes, Marianne Westerneng, en Dick 
Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Sonja Bhagwandin, Saar Boerlage, Els de Ruiter, Ria 
Klumper,  Ibrahim Görmez en Inge Tramm. 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Dini Eekhuis, Bertie van 
Gelder, Jan Hangelbroek, Gonny Verschut, A. Bonnee, Haly Karioen, Saskia 
Hubelmeijer en Arend Grotehuis. 
 
Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

Joke Krull heet als voorzitter iedereen welkom. Na de pauze zal Rinie 
Schmidt van Dynamo een toelichting geven over De Kraaipan. 

2.    Mededelingen  
 

 Saskia Hubelmeijer is met haar scootmobiel de toegang geweigerd in 
de Meevaart. De OAR heeft het stadsdeel hierover geïnformeerd en 
het is ook besproken in de Werkgroep Toegankelijkheid. Het blijft 
noodzakelijk om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en 
openbare gebouwen voortdurend op de agenda te zetten. 

 Onze subsidie-aanvraag voor 2014 is goedgekeurd. 
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 Op dinsdag 17 december start er een nieuwe cursus “ Ouwer met 
Power” in het Dreeshuis. Deze is reeds volgeboekt, maar hierna wordt 
er nog een cursus georganiseerd. Aanmelden kan alvast telefonisch bij 
Brenda Wokke (Dynamo): 06- 1992 9143 . 

  Het CDA heeft een initiatiefvoorstel geschreven over “Ouderen in de 
Buurt”. Dit voorstel is door de raad (Centrale Stad) op 27/11met 
algemene stemmen aangenomen. Belangstellenden voor de tekst  
kunnen zich melden bij onze secretaris Dick Oosterbaan: 
secretarisOARoost@gmail.com of 06 – 5119 6725 

 Dynamo – Er is een tentoonstelling over Moslims en Joden tijdens de 
WO II – “Het andere verhaal”. Hij is al in de stadsdelen Nieuw-West 
en Zuid geweest. Simone Lamme(stadsdeel), Dirk-Jan Thijs (dominee 
van De Bron) en Jan Hangelbroek hebben een werkgroep gevormd en 
willen proberen om deze tentoonstelling ook naar Oost te halen. Er 
wordt naar een geschikte locatie gezocht. In januari 2014 gaan zij dit 
plan verder uitwerken. De OAR denkt mee. 

 Oproep van de VUmc om mee te doen aan een “Zorgverbeterings-  
project” in het kader van een onderzoek naar van de mate van 
tevredenheid over het gebruik incontinentiemateriaal (Daphne Kunst-
Stevens). Aanmelden: 020 – 4446720 of d.stevens@vumc.nl 

 Dynamo heeft een beweegprogramma in het kader van de WMO. 

 Oproep van de Huurdersvereniging om te tekenen: “ Stop de 
huurexplosie”. 

 Keuringsleeftijd voor een rijbewijs gaat van 70 naar 75 jaar, zie 
artikel. Een goede maatregel, alleen als je minder dan 10 jaar te gaan 
hebt, moet je toch het volle pond betalen. 

 Er wordt gewaarschuwd voor nieuwe babbeltrucs, waarmee men  
bejaarden probeert op te lichten, zie artikel.  

 Informatie over o.a. kosten verbonden aan een bezoek aan de eerste 
hulp OLVG zonder verwijzing van de huisarts, naar aanleiding van 
een artikel in de Volkskrant. 
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 Informatie over het gebruik van de nieuwe IBAN-nummers van 
bankrekeningen. Geef deze info ook door aan uw achterban! 

 IDTV zoekt jonge mantelzorgers (van 8 t/m 13 jaar) voor een tweede 
documentaireserie van “Bikkels”. Info en aanmelden: bikkels@idtv.nl 

 Wanneer men de OV-jaarkaart moet vernieuwen, kan dit via de 
computer of bel nr. 0900-8011, dan worden de formulieren thuis 
gestuurd. Er is wel een nieuwe pasfoto nodig.  

 De OAR heeft een gesprek gehad met D66 (Judith Lekkerkerker) over 
wonen en zorg. Ze heeft een verslag gemaakt, dat op de website van 
D66 gezet zal worden. Vanavond (12/12)  organiseert D66 een 
discussie bijeenkomst over “Ouderenzorg” in Café Frankendael. 

 De parkeer-kraskaart kan per telefoon geactiveerd worden. Tevens is 
er een verruiming van de doelgroepen. Wanneer er mensen zijn die 
nog problemen hebben met Cition, dit graag melden bij onze 
secretaris Dick Oosterbaan. 

 Overzicht belangrijke bijeenkomsten in de komende periode:   
A. Ma. 9/12: 09.30 uur Lokale democratie Pakhuis De Zwijger 

(Dick/Eisse Kalk). 
B. Ma. 9/12: 14.30 uur: Sociale kaart Watergraafsmeer, stadsdeel. 
C. Ma. 9/12: 17.00 – 18.30 uur: Bijeenkomst in het kader van 

voorkomen eenzaamheid ((gebied: Dapper-, Oosterpark en 
Transvaalbuurt) De Kraaipan, Hofmijerstraat 67. 

D. Di. 10/12: 14.30 uur: Netwerkbijeenkomst Bewoners en 
Corporaties, De Meevaart. 

E. Di. 10/12: 14.30 uur OOA-werkgroep ouderenzorg over NPO Pl. 
Middenlaan 14’. 

F. Di. 10/12: 15.30 uur Zorg 2025 Dauphine Pr. Bernhardplein 175 
“Internet of Things binnen de gezondheidszorg” 

G. Wo. 11/12: 9.30 – 12.25 (Lunch): “De WMO een zaak van ons 
allemaal”, Arthur van Schendelstraat 620, Utrecht (Pharos). 

H. Wo. 11/12: 10.00 uur: gesprek Judith Lekkerkerker D66, Zorg 
en Wonen, Huijgensdok. 
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I. Wo. 11/12: 14.00 uur NOAR bijeenkomst over 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad in de 
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. 

J. Wo. 11/12: 17.00 – 18.30 uur: Voorkomen eenzaamheid 
(gebied: Amsteldorp, Betondorp, Park de Meer, Jeruzalem en 
Middenmeer) ’t Hoeckhuys, Fizeaustraat 3. 

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

L. Do. 12/12: 17.00 – 18.30 uur: voorkomen eenzaamheid (gebied 
Ind. Buurt en OHG), Flevopoort, Kramatplantsoen 101-D. 

M. Vr. 13/12: 11.00 uur Vereniging “ Amsterdam Oost Verenigd” 
in sporthal Verheij. 

N. Vr. 13/12: 14.00 – 16.00 uur bestuur OOA Pl. Middenlaan 14’. 
O. Vr. 13/12: 14.00 uur : Werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein 

8. 
P. Za. 14/12: 14.00 – 16.00 uur: Feestelijke opening servicepunt 

De Gooyer, Dapperstraat. 
Q. Wo. 18/12: 19.30 - 21.30 uur Adviesraad Diversiteit met Lieke 

Thesingh raadszaal stadsdeel {Tunny/Dick/ ) (gewijzigde 
datum!) 

R. Vr. 20/12: ochtend persconferentie Vereniging “Amsterdam 
Oost Verenigd” , locatie n.n.b. 

S. Ma. 23/12: deadline registratie van vereniging “Amsterdam Oost 
Verenigd”,voor de verkiezing van Bestuurscommissies op 19-3-
2014 

T. Do. 9/1: 14.00 uur plenaire vergadering OAR- Oost in raadzaal 
stadsdeel 

W. Vr. 14/2: 10.00 uur: Overleg voorzitters adviesraden, 
stadsdeelhuis. 

 

3.   Notulen van de vergadering van 3 oktober 2013.  

 Blz. 3, punt 2 –overzicht locaties in bezit van het stadsdeel:  In de 
update werd alleen gemeld, dat volgens de afdeling Vastgoed alle 
locaties in gebruik zijn. Er staan wel 2 gebouwen leeg, maar die 
worden gebruikt voor opslag. 
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 De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de 
invoering van de transities AWBZ naar WMO. 

Het is bijna zeker dat de “Verpleging en Verzorging” in 2015 wordt 
uitgevoerd door de zorgverzekeringen. Welke afspraken er in 
Amsterdam over de uitvoering zullen worden gemaakt tussen de 
gemeente, Achmea, de grote en kleine zorgkoepels en de 
welzijnsorganisaties is nog niet duidelijk. Het ontwikkelen van de pilots 
“Wijkzorg” gaat intussen gewoon door. 
 
Twee vragen ontstaan bij de bespreking van dit punt: 
1. Stopt de mogelijkheid van tijdelijke opvang in een verzorgingshuis na 
een operatie of ziekenhuisopname per 1 januari 2014? Dit punt is vooral 
belangrijk voor alleenstaande ouderen. 
2. Kunnen mensen zonder indicatie in 2014 nog deelnemen aan de 
dagopvang 
 

5.   Rinie Schmidt van Dynamo vertelt over de multiculturele 
dagopvang voor beginnend dementerende ouderen in De Kraaipan 
(Hofmijerstraat). 

      Rinie is Coördinator van het Dagcentrum in de Kraaipan en het 
Alzheimer Café (elke 2e dinsdag van de maand in Café Frankendael) 

      In Oost wonen ca. 1200 dementerenden, waarvan 300 in een 
zorginstelling en 900 nog thuis.  

Dagcentrum  Kraaipan (Dynamo) is een dagcentrum voor 55-plussers 
met klachten van vergeetachtigheid of een lichamelijke beperking. Er 
zijn 3 groepen: een Nederlandstalige -, een Turkstalige - en een 
Marokkaanssprekende groep.( de Marokkaanse mannen komen twee 
dagen, de Marokkaanse vrouwen 1 dag, de Turkse mannen 1 dag en de  
Turkse vrouwen 1 dag). 

Er komen ca. 14 personen per dag. Voor vervoer wordt gezorgd, de 
eerste keer gaat een medewerker op bezoek voor een kennismaking, de 
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tweede keer worden de mensen nog door een medewerker van huis 
opgehaald met een eigen auto. Daarna worden ze opgehaald door 
Connexxion.  
Connexxion heeft een lijst met namen, adressen en dagen waarop 
mensen naar het centrum gaan. Wijzigingen worden aan Connexxion 
doorgemaild of er wordt gebeld met afdeling Groepsvervoer. Dit 
verloopt tot nu toe heel goed. 
Spreekuur: 
Er is een spreekuur voor mantelzorgers van alle deelnemers (vaak zijn 
dit kinderen of partners). Er vindt ook 1 keer per maand een overleg 
plaats met alle mensen die in het centrum komen: professionals, 
deelnemers, vrijwilligers, mantelzorgers en kinderen. 
Het belang van goede voeding en bewegen: 
Beginnend dementerenden kunnen vaak langer in het dagcentrum blijven 
en dus ook thuis blijven wonen, als ze regelmatig eten en goede voeding 
krijgen, veel bewegen en aan activiteiten deelnemen waarbij veel 
structuur wordt geboden. 
In de Kraaipan krijgen de mensen een 3 gangenmenu voor  € 2.50. Ze 
helpen  regelmatig mee om eten klaar te maken samen met vrijwilligers. 
Ze kunnen deelnemen aan veel verschillende activiteiten: spelletjes, 
creatieve activiteiten, muziek maken en samen zingen. Er worden veel 
bewegingsactiviteiten gedaan, onder begeleiding van een medewerkster 
van het Flevohuis o.a. dansen.  
Met gevoelens leren omgaan: 

      Mensen die nare dingen hebben meegemaakt (bijv. in de oorlog) kunnen 
dit vertellen, zodat zij deze een plek kunnen geven. Dit gebeurt onder 
begeleiding van Mw. Dreus van de VU.  
Uitstapjes: 

      Er worden regelmatig uitstapjes gemaakt, zoals museumbezoek, met de 
metro naar Ikea. Bij iemand thuis op de koffie. Van de zomer zijn de 
deelnemers met de bus naar Katwijk/Noordwijk en Scheveningen 
geweest.  

 
      Een CIZ-verklaring is niet nodig, tenzij men fysiotherapie, logopedie, 

ergotherapie nodig heeft. Dit kan worden aangevraagd. 
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      Als er nog vragen zijn, stuur ze dan aan Marianne Avontuur, zij 
verzamelt ze en stuurt ze door naar Rinie Schmidt. 
(m.avontuur4@upcmail.nl) 

5.1. Vereniging Amsterdam Oost Verenigd.  

      Er zal een verslag gemaakt worden door Joke Krull en dit zal per email   
worden doorgestuurd. 

6.  De 2 – minuten ronde: 

 BO met portefeuillehouder Lieke Thesingh (20/11). Het is nog niet 
duidelijk wat de positie van de OAR-en zal zijn na de verkiezingen. 
Dit hangt af van de bevoegdheden van de toekomstige 
bestuurscommissies. Onze OAR blijft in ieder geval doorgaan als 
vereniging. 
-Gesproken over het gebruik van de ruimten in de wijkservice -
punten.  
-Wonen, toewijzing Wibo-woningen, hoogte van de huren. 
-Vorderingen “Eigenwijs met leegstand” wat betreft het zoeken naar 
geschikte leegstaande panden. Lieke Thesingh wil graag op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen. Verder was het een prettig 
gesprek. 
Op 9 januari besteden we weer aandacht aan dit punt. 
 

 Discussie over “Communities”in De Verbinding (27/11). In de 
Indische Buurt is het al redelijk gelukt om  communities te 
ontwikkelen. In Transvaal moet de samenwerking tussen de 
organisaties nog aanzienlijk verbeterd worden, voor er aan 
community-vorming kan worden gewerkt. De discussie over dit thema 
wordt in een volgende bijeenkomst voortgezet. 

 Gesprek OOA met Achmea (28/11). De OOA had Achmea per brief 
uitgenodigd voor een gesprek. De vertegenwoordigers van de OOA 
hebben Achmea duidelijk gemaakt dat wij ouderen ook iets te zeggen 
willen hebben over de uitvoering “Verpleging en Verzorging”. 
Concreet kwam er niet veel uit. Er komt nog een vervolggesprek. 
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 Discussie-sessies over Wijkservicepunten (2 en 3/12). De OAR wil 
graag meer Wijkservicepunten in oost. In een aantal buurten is de 
afstand tot het dichtstbijzijnde punt te groot. Ze zijn ook nog vaak 
onvoldoende zichtbaar en bekend in de buurten. Maar ze zijn 
belangrijk, want daar moeten de bewoners antwoord krijgen op hun 
vragen. 

  7. Dwars door de buurt: deadline.  

       Donderdag 9 januari 2014 

  8. Speerpunten OAR Oost. 

a. De toezegging, dat de Wibo-woningen in de Wagenaarstraat 15 jaar 
lang niet boven de sociale huurgrens verhuurd mogen worden, blijven 
monitoren. Deze toezegging ook proberen te realiseren voor de andere 
nieuwbouw seniorenwoningen. 

       b. Blijven protesteren tegen de huurexplosie. 

c. De toegankelijkheid van de openbare ruimte en de openbare 
gebouwen blijven bevorderen. 

9. Rondvraag 

     Arend Grotehuis vertelt over de activiteiten Burenhulp Oost, zie de 
folder: – samen wandelen – medicijnenen halen – boodschappen doen – 
telefooncirkels – voorlezen  - de hond uitlaten – op visite gaan – vuilnis 
buitenzetten. 

 
De volgende vergadering wordt op donderdag 9 januari 2014 van 14.00 
- 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 

 


