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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  10 MEI  2012 

 

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

Abdeslem el Maharaoui, Nienke de Waal,  Carla den Boer-Raes, Frank Stork, 

Afifa Tadmine, Saar Boerlage, Ankie Koeberg-Telder,  Janny Leenders-Post, 

Tine Wiegman en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Ibrahim Görmez, Mohamed el Yakoubi, Rinia Cromwell 

(komt later).  

Toehoorders:  Els de Ruiter, Frank Mannes, Elly v.d. Mortel, Inge Tramm, 

Riwka Cohen, Ria Klumper en Tjandra Raghoenathsingh. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

 Helaas kan de heer Peter Hendriks, sociaal raadsman, bij het loket ´s 

Gravesandeplein 19, bij punt 7 van de agenda niet als gast aanwezig zijn. 

2. Mededelingen  

 OAR heeft een advertentie gezet voor een vice-voorzitter in de IJ-Opener 

en in de De Brug. Daar zijn 3 reacties op gekomen, met 2 kandidaten 

hebben we reeds een gesprek gehad, met 1 is nog een gesprek te gaan. 

Inmiddels heeft 1 kandidaat  zich teruggetrokken.  

 11/5: 13.00-17.00 uur – een bijeenkomst in de Koningskerk voor 55+ over 

‘Veilig wonen’. De OAR heeft hier geen uitnodiging voor gekregen. 

Tunny gaat er heen en stuurt een email over het uitnodigingsbeleid naar 

Tanja Bubic. 
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 4/6: 13.30 uur – Boekmanzaal in Stopera, Amstel 1 – Grote bijeenkomst 

over de bezuinigingen. Er komt een flyer die door de ANBO wordt 

betaald. De bijeenkomst wordt georganiseerd door PCOB, ANBO, 

NOAR, NOMA, WOUW en KBO. Er komt ook een advertentie in De 

Echo.  De OAR is gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor 

bovengenoemde advertentie. Men gaat akkoord met Euro 250,--. 

 14/6: 18.00 uur Vrijwilligersavond 2012 in het Montessori College Oost. 

(aanmelden noodzakelijk, beperkt aantal plaatsen). 

 Er is een persbericht van de ouderenorganisaties over de  € 9,--  per recept 

eigen bijdrage. Dit bezuinigingsvoorstel is nog niet van de baan. 

3. Notulen van de vergadering van 5 april 2012.  

 Carla wil de presentatie van de woonbond graag digitaal ontvangen. 

Dick stuurt dit op. 

 Blz 1, Woonbond – staatssteun moet zijn: huurtoeslag. 

 Blz 2, punt 3 – Actiz in  de Rode Hoed. Er zal waarschijnlijk een 

verslag komen, het gaat om verschillende verwachtingspatronen. Op 

7/6 is er een (vervolg) bijeenkomst in Den Bosch. Onderwerpen zijn: 

Ouderen uit verpleegtehuizen; Ouderen waar de staat voor zorgt en 

Ouderen die zelfstandig zijn. Daarbij zullen aanwezig zijn: Herman 

Vuistjes – journalist, Sabine Uitslag – CDA wetenschappelijk 

instituut, Hoogleraar in de geriatrie-  UMC Groningen en Hr. Kauffeld 

– Actiz. 

 Blz 2, punt 4 – het is nog niet duidelijk welke borden en waar ze staan 

bij het stadsdeelkantoor.(toegang via Polderweg)  

 Blz 3, punt 5 – Alzheimercafé - bedoeld wordt met dezelfde financiën. 

 Blz 3, punt 7 – Er zijn wel notulen gemaakt, maar niet verzonden.  

 Blz 3, punt 7 – De uitnodiging aan de huurdersvereniging is heel 

belangrijk en staat nu op de agenda.  
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4. Ingekomen en uitgaande post 

 Brief ontvangen over de nieuwe aanbieder van het AOV: Transvision. 

De norm 75+ geldt nog steeds.  

 8/5: 20.00 uur Behandeling nota Parkeerbeleid + Versterking Sociaal 

Domein – Aanwezig Tunny en Dick. 

 11/5: Cursus WMO bij AbvaKabo FNV in Utrecht – Aanwezig Rinia. 

 11/5: 13.00-15.00 uur, Plantage Middenlaan 14 - Voorbereiding 

Carrouselbijeenkomsten. Aanwezig Tunny + Saar 

 14/5: 15.30 – 17.00 uur, Buurtcentrum Transvaal, Danie Theronstraat 

2 - Initiatiefgroep Flevohuisproject (opvang en begeleiding van 

beginnend dementerende allochtone ouderen en mantelzorgers). 

 23/5: 13.30-16.00 uur, – Cabo Themabijeenkomst  “activerende 

huisbezoeken”  bij ATKB, Admiraal de Ruijterweg 91-huis. 

 23/5: 14.00 uur – Bespreking agenda 22 stadsdeel. 

 24/5: 15.00-17.30 uur Netwerkbijeenkomst aanpak kwetsbare 

huishoudens Indische Buurt in stadsdeelhuis. Aanwezig Tunny. 

 5/6: 12.30-18.00 uur AMC, collegezaal 5, Kennismarkt. Willen wij 

een kraam en wie gaat er heen?  Aanwezig Saar, Tunny, Dick 

 7/6: Symposium “Ouder worden in Park de Meer, georganiseerd door 

Philadelphia en Osira Amsterdam.  

5. Visie OAR Oost: “Criteria wijkservicepunt en wijkservicezones”.  

De OAR moet de criteria nog eens goed bekijken en de praktijk toetsen 

aan de hand van de stukken over het “Programma Woonservicewijken 

2008 – 2015”. Naar aanleiding hiervan kan vastgesteld worden of er 

laatste jaren onzorgvuldig mee wordt omgegaan.  De OAR moet het 

belang van deze criteria (opnieuw) naar voren brengen, omdat is gebleken 

dat ze bij veel raadsleden dit niet bekend zijn. Het is niet duidelijk wie het 

beste hierop aangesproken kan worden. (waarschijnlijk Erna Gaal) Er 

wordt een notitie met argumenten voor Lieke Thesing opgesteld en 

aangegeven, dat de OAR zich bezorgd maakt over de toepassing van de 
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criteria, zoals die eerder in het Programma Woon-servicewijken 2008-

2015 door het stadsdeel zijn vastgesteld. 

 

6. Conclusies en aanbevelingen “Buurtgesprekken over armoede”.  

 Dit agendapunt moet vanwege tijdgebrek worden uitgesteld naar de 

vergadering op 7 juni of in september a.s. Misschien kunnen we een 

manifest opstellen met voorstellen om armoede te bestrijden: 

bijvoorbeeld met de inzet van de Stadspas.  

7. De 2 – minuten ronde: 

 Alzheimercafé: Mw. Ineke Etten (C.I.Z.) op persoonlijke titel. Het 

aantal van 1200 medewerkers bij het CIZ wordt er teruggebracht naar 

500. De indicatie geschiedt door de politiek ( deze zin begrijp ik niet, 

Tunny!)– het is mogelijk om bezwaar te maken binnen 6 weken. Het 

was een koude, koele bedoening. 

 Mantelzorgers: voorlichting over diabetes. Er waren veel mensen van 

Marokkaanse afkomst aanwezig. 

 Parkeerbeleid in Oost. Bij de Jaap Edenbaan blijft de 10-cent regeling 

gelden. 

 

De  volgende vergadering wordt op donderdag 7 juni 2012 van 14.00- 

16.00 uur  gehouden in de Raadszaal. 


