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   Concept verslag OAR Oost ledenvergadering  

donderdag 5 februari 2015 

Aanwezige OAR-oost leden en toehoorders: Joke Krull (technisch voorzitter), Tine 

Wiegman, Hansje Albers Meijer, Saskia Hubelmeijer, Saar Boerlage,Rinia Cromwell, 

Marianne Westerneng, Laetitia Kramp, Kitty Huibers, Inge Tramm, Haly Karioen, Frank 

Stork, Frank Mannes, Els de Ruiter, Elly van de Mortel, Dick Oosterbaan, Carla den Boer-

Raes, Ankie Koeberg-Telder, Adri Tuin, Tonny Bonnee, Sonja Bhagwandin,Jan-Erik 

Burger (MeerBelangen), Afifa Tadmine, Margareth Moed, Janny Leenders, Bob van 

Wijdom, Tunny Jongejan-Maat, Marion Heeres en Annelies Teunissen (notulist). 

 

Afwezig met bericht: Riwka Cohen(ziek), Marianne Avontuur (mantelzorg) Coen 

Valenkamp,Nienke de Waal (vakantie), Ans Roelofs (Dynamo) 

Gasten: Leonie Everts (GoldenSports)  

 

   

AGENDA voor de vergadering Ouderen Advies Raad Oost  

op donderdag 5 februari  2015 in de Raadzaal, stadsdeelhuis Oost 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + Toelichting bijeenkomsten in februari 2015. 

3. Notulen van de vergadering op donderdag 8 januari 2015. 

4. Ideeën ophalen voor “Golden Sports” door Leonie Everts. 

5. Adri Tuin doet verslag over de “Participatie Maatschappij” n.a.v. de bijeenkomst 

van de werkgroep Participatie op 28/01 

6. Stand van zaken Transitie langdurige zorg en WMO 

7. De 2 – minuten ronde : 

- Verslag gesprek n.a.v. onze zienswijze “Dagopvang” met Jette Bolle 

en Erna Gaal (22/01) 

- Bijeenkomst (Eerste lijns)netwerk IB/OHG (27/01) 

- Bijeenkomst Cliëntenbelang met animaties over Wmo-beleid (27/01) 

- Netwerkbijeenkomst Indische buurt (29/01) 

- Dwars door de buurt: deadline 5/3, verschijnt 29/3/2015. 

8. Speerpunten OAR Oost in februari 2015  zie ook punt 2 en 7 v.h. verslag. 

9. Rondvraag en sluiting. 
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1. Opening/ vaststelling van de agenda 

De vergadering wordt geopend door iedereen welkom te heten. Agenda punt 4 wordt 

naar voren getrokken. 

2. Mededelingen en planning bijeenkomsten 

2.1. Overlijden mevrouw Görmez 

Tunny Jongejan-Maat, Joke Krull en Janny Leenders hebben de Islamitische begrafenis 

van de vrouw van Ibrahim Görmez bezocht. Zij hebben dit als heel bijzonder ervaren. 

Ibrahim voelde zich gesteund met hun komst. 

 

2.2. Een huishoudelijke mededeling zitplaatsen vergadering 

Stoelen in de Raadzaal zijn niet gereserveerd voor de OAR leden vergadering en 

toehoorders. Dit betekent dat niemand van te voren een zitplaats kan claimen en 

dergelijke. Iedereen is vrij om te komen en te gaan zitten waar hij of zij wil. 

 

2.3. Nationaal Programma ouderenzorg AMC en VU 

Saar Boerlage meldt dat de twee werk(klankbord)groepen van het AMC en de VU gaan 

fuseren en monitoren, een voorstel volgt. Begin maart is er een bijeenkomst over de 

keukentafelgesprekken. Zie ook de volgende NOAR nieuwsbrief. 

 

2.4. Ouderen en mobiliteit 

2.4.1. Onbeperkt Oost zie http://www.onbeperktoost.nl/ 

Els de Ruijter meldt dat ambtenaren via leergang de nieuwe Wibaut gevraagd zijn zich 

te buigen over het vraagstuk “ontwikkeling van levensloopbestendige woningen ”in 

Amsterdam Oost. Dit zijn woningen die o.a. rolstoelaangepast zijn, met afwijkende 

standaardmaten (zoals deurposten etc). Ook omdat ouderen nu langer thuis moeten 

kunnen blijven wonen. Op televisie eveneens informatie over geleide lijnen voor blinden 

en slechtzienden in Man bijt hond, datum ?? 18.45 uur. 

 

2.4.2. eigen bijdrage scootmobiel 

Saskia Hubelmeijer vraagt aandacht en attentie voor het feit dat er voor de huur van 

een scootmobiel ook een eigen bijdrage gevraagd gaat worden, afhankelijk van je 

jaarinkomen. Zij voorziet dat veel gebruikers mogelijk af zullen zien van dit 

vervoersmiddel, terwijl dit misschien wel noodzakelijk is voor hun mobiliteit. Voor 

informatie over de eigen bijdrage zie link eigen-bijdrage scootmobiel 

2.6. Veranderingen in de zorg en welzijn in het  algemeen 

2.6.1. Sonja Bhagwandin heeft via een website nuttige informatie over de resultaten 

invoering nieuwe WMO (Wet maatschappelijk Ondersteuning) 

:www.hoeverandertmijnzorg.nl/10 misverstanden  

2.6.2. bezuinigingen op incontinentiemateriaal 

Saskia Hubelmeijer meldt dat er bezuinigd wordt op de vergoeding van 

incontinentiemateriaal door de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De levering gaat via de 

apothekers die gedwongen worden materiaal van mindere kwaliteit te leveren, of er 

moet een eigen bijdrage van de client gevraagd worden. Klachten hierover hebben maar 

weinig effect, er wordt pas over 1 jaar geëvalueerd over de contracten van de 

gemeenten met de zorgverzekeraars zoals o.a.  Zilveren Kruis Achmea. En er zijn 

http://www.onbeperktoost.nl/
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/eigen-bijdrage/
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/alle-grondslagen/wmo/misverstanden


3 
 

clienten die allergisch zijn voor het nieuwe materiaal, maar kunnen het andere materiaal 

niet zelf bekostigen. 

Dick Oosterbaan verwijst naar een andere en meer betrouwbare zorgverzekering.  

Saar Boerlage meldt dat de NOAR geprotesteerd heeft bij de Gemeente Raad over het 

punt vrije keuze bij de zorgverzekeraars, dit blijft voor hen een aandachtspunt waarop 

ze blijven hameren. 

Joke Krull oppert dat er misschien ook navraag gedaan kan worden bij de Wijkteams 

Zorg.  

Tunny Jongejan-Maat stelt voor klachten te verzamelen van mensen en ouderen die door 

de transitie en gelijktijdige bezuinigingen gedupeerd worden en deze ook met Nevin 

Özütok te bespreken, de portefeuillehouder Zorg van de bestuurscommissie Oost 1 

2.7. Ouderenhuisvesting 

2.7.1. Janny Leenders wil graag de ouderenhuisvesting op de agenda van de OAR Oost 

zetten, gezien alle ontwikkelingen. Er gaat een werkgroep Wonen opgericht worden 

binnen de OAR Oost en de tweede week van maart zal de OAR Oost een woondebat 

over de ontwikkelingen binnen de sociale woningmarkt mede organiseren met Dwars 

door de Buurt, Wijksteunpunt Wonen Oost en Huurdersvereniging Oost. De petitie van 

de Huurdersvereniging Amsterdam tegen de exorbitante huurverhogingen in de stad, 

wordt op de nieuwe website gezet van de OAR Oost. Deze kan getekend worden door de 

aanwezigen. Saar Boerlage voelt wel voor meer tijd inruimen voor onderlinge discussie 

over dit onderwerp binnen de OAR Oost ledenvergadering.  

2.7.2.Saar Boerlage zal de FNV bijeenkomst “uitkomst enquête huren en Wonen in 

Amsterdam “ bijwonen d.d. 13 februari a.s 

2.7.3. Bestemming pand Fizeaustraat 2 Amsterdam Oost      Dick Oosterbaan  

heeft namens de OAR Oost een advies ingestuurd over de bestemming van het pand. 

Deze brief zal als Raadsadres door het DB van het stadsdeel behandeld worden. Een 

reactie volgt nog. Zie ook een stuk van DRO(?) uit 2011 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ Amsteldorp Julianadorp etc 

2.7.4 woon- en zorgcentrum Sint Jacob De bestemming van dit complex aan de 

Plantage Middenlaan wordt waarschijnlijk een nieuw woon-zorg complex, ontwikkeld 

door o.a. Achmea en investeerders zijn de Nederlandse pensioenfondsen. Zie artikel 

Parool 2-2-2015. 

 

2.7.5.mogelijk huiskamerproject in de Commelinstraat                                       

Ria van Gerven en Carla den Boer zijn naar een bijeenkomst geweest waarbij een 

projectontwikkelaar/exploitant onder de categorie “short stay” een aanbod  had voor een 

gratis huiskamerproject in de Commelinstraat. De dames kregen er geen goed gevoel bij 

en hebben het uitgezocht. Het blijkt dat er toch ook 3 bijkomende appartementen 

gebouwd gaan worden, en winstbejag toch de drive blijkt te zijn. Deze gang van zaken 

wordt i.o.m. Dick Oosterbaan besproken, wordt vervolgd.   

                                                           
1
 Klachten n.a.v. transitie en bezuinigingen door de zorgverzekeraars te bespreken met Nevin Ozetuk, pfh Zorg 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-OH01/t_NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-OH01_index.pdf
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2.7.6 Voormalig verpleeghuis Wittenberg in de Kerkstraat is nu wel gesloten maar 

krijgt toch geen shortstay bestemming. In overleg met Laurens Ivens (SP) wethouder 

wonen van de gemeente, wordt het toch een woonlocatie voor tenminste 70 ouderen.  

2.8. Planningslijst bijeenkomsten  en n.a.v.                                                        

2.81. inzet gevraagd van OAR leden en toehoorders 

Frank Stork vraagt de leden en toehoorders te kijken naar de lijst of zij zich betrokken 

voelen bij een van de onderwerpen die in hun buurt plaats vinden. Het is geen 

verplichting maar de OAR Oost zou het erg waarderen als meer mensen zich zouden 

willen inzetten om ontwikkelingen in Oost te volgen. Zo kan de OAR Oost zich als een nog  

betere vertegenwoordiger profileren als belangenbehartiger voor de diverse groep 

ouderen in Oost en omstreken. 

2.8.2. Bijeenkomst Dappere patient .d.d. 23 februari  van 15-17 uur in Plantage 

Middenlaan 14 ; gaat over wat te doen bij ongevallen.  Tunny  Jongejan-Maat mailt de 

uitnodiging door naar de aanwezigen. 2 

 

3. Concept notulen 8 januari 2015 

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijziging onder dankzegging aan de 

notuliste: 

3.1. Tekstueel 

Pagina 2: Onder 2.3. Na Saskia Hubelmeijer deelt mee… moet worden vervangen 

door: dat mensen met hulpmiddelen nog steeds een onduidelijke brief krijgen van 

het WMO loket, als het gaat om omwisselen van bijvoorbeeld scootmobiels. Als een 

client …vallen”vervalt. Het CLB moet worden CBA (Clientenbelang Amsterdam). 

Klachten kunnen worden ingediend bij het WMO-loket. 

3.2. Actiepunten 

Marianne Westerneng vraagt naar een kopie van het artikel over koopkracht, 

conform punt 6. De voorzitter verwijst haar naar de vorige MUG. Er was in het 

verslag alleen een link naar het artikel. 

 

4. Bewegen voor ouderen via Stichting Golden Sports:  samen bewegen in de 

buitenlucht 

Het eerste deel wordt door Leonie Everts toegelicht aan de hand van sheets (deze zijn 

inzichtelijk via de website van de OAR Oost of een uitdraai is via de notulist op te 

vragen), daarna is er gelegenheid vragen te stellen door de aanwezigen.  

Het is erg gezond voor senioren om tenminste een half uur per dag stevig door te 

wandelen en te fietsen. Het is gebleken dat 65% van de senioren toch te weinig 

beweegt. Beweging is gerelateerd aan de frontale hersenkwab, die voor zingeving en 

motivatie gevoel zorgt. In het boek van Erik Scherder, “laat je hersens niet zitten’ kun 

je hier over doorlezen. Bewegen houdt ook je hersens jong. Er blijkt voor 65+ in de 

gemeente Amsterdam weinig geregeld te zijn, en ook is bewegen voor ouderen een 

speerpunt in het beleid van de gemeente Amsterdam. Ook het stadsdeel Oost houdt 

een “bewegingsmarkt voor ouderen”, een bijeenkomst 11 februari a.s. in de 

Koningskerk, GoldenSports zal daar ook aanwezig zijn. De pilot in Amsterdam Zuid 

                                                           
2
 Link website doormailen ter informatie over de Dappere patient bijeenkomst 23 februari a.s..  

http://www.goldensports.nl/
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rondom het Olympiaplein was een groot succes, het werd gemiddeld gewaardeerd met 

een 8. Er is voor elk niveau wat, en je leert je buurtgenoten kennen. Cursiste Lida 

beaamt dit, zij heeft meegedaan van april t/m oktober, is 79 jaar en is erg enthousiast.  

Op de vraag van Janny Leenders  of er gedacht is aan een toiletvoorzieningen omdat er 

gesport wordt in de openbare ruimte en of er beschikking is over AED (hartmassage 

apparaat), zegt Leonie Everts zegt dat er met Duosport afspraken zijn gemaakt . 

Rinia Cromwell  vraagt zich af hoe men de bezoekers van de bijeenkomst 

“Beweegmarkt voor ouderen “ 11 februari in de Koningskerk -georganiseerd door een 

sportmedewerkster van het Stadsdeel Oost-wil enthousiastmeren, het zijn mensen die 

nogal graag binnen zitten. Is er ook een alternatief mogelijk bij GoldenSports? 

 

Golden Sports is nu alleen op buitensport gericht, het gaat het hele jaar door. Ze hoopt 

dat mensen een drempel over willen gaan, en de aanwezige vrijwilligster Liesbeth en 

sporter bij GoldenSports gaan ook hun verhaal doen. Liesbeth komt vanuit de 

bergsport, vindt het een uitdaging om mensen te enthousiastmeren, zij doet de 

inschrijvingen. Haar ervaringen met de groep uit Zuid zijn heel positief, een hechte 

groep en speelse oefeningen. En er zijn circuitjes van 1 kwartier. De kosten vallen ook 

mee. Maar via links op de website van GoldenSports kan er ook naar naar andere 

mogelijkheden gezocht worden, die eventueel beter zouden aansluiten bij de behoefte 

van de sporter/ster. 

Joke Krull vraagt wat GoldenSports wil bereiken? 

Leonie Everts antwoordt dat ze graag met 20 ouderen uit het gebied Betondorp, 

Amsteldorp en Watergraafsmeer een sportgroep buiten zouden willen beginnen, onder 

begeleiding van een fysiotherapeut en twee stagiaires van de academie voor 

Fysiotherapie (Hbo), met als doel bewegen met plezier. Het stadsdeel Oost is hun 

opdrachtgever, mocht het bedrag van €4,00 per keer een obstakel zijn dan wil het 

Stadsdeel eventueel bijspringen. Start 7 april a.s. op “veld 14” Middenmeer, 

dinsdagochtend van half 11 tot half 12, en op de donderdag  bij Onderlangs, 

Betondorp.  Later kan de activiteit eventueel uitgebreid worden naar bijvoorbeeld het 

Oostelijk Havengebied en Indische Buurt. 

 

Rinia Cromwell vraagt of er een bovengrens is, kunnen mensen tussen de 85-102 

jaar ook mee doen? Zolang je zelfstandig kan lopen en je armen en benen kan 

gebruiken kun je meedoen. Voor mensen met een rollator is er MBVO (meer 

bewegen voor ouderen) 

  

Kitty Huibers beaamt de cijfers van Leonie Everts, op het congres van Gray power 

dacht 80% van de deelnemers genoeg te bewegen, maar het bleek maar 20%! 

 

Margareth Moed, ziet wel mogelijkheden in Amsteldorp: kan er niet een combinatie 

gemaakt worden met de speeltuin?  

Leonie neemt deze suggestie mee, zodra er een groep van 20 mensen geformeerd is 

kan er gestart worden. Zij zou het liefst als in China op elke straathoek Tai Chi, hier 

beweeglijke ouderen zien.  
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5. Terugkoppeling werkgroep Participatie (OAR-Oost) 

Adri Tuin doet verslag van de bijeenkomst van 8 januari jl naar aanleiding van haar 

rapport Participatie. De bevinden zijn besproken en geanalyseerd en genotuleerd. 

Het manifest  Amsterdamse lokale democratie van Eisse Kalk heeft ze een hoop 

steun aan als het gaat om verdere richting te geven aan het participatie proces. De 

vervolgbijeenkomst op 16 februari hoopt ze aanbevelingen op papier te kunnen 

zetten. Ook wordt er contact opgenomen met de participatiemakelaars van de 

stadsdelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er aanbevelingen naar de 

Bestuurscommissie van het stadsdeel Oost gaan en mogelijk naar de centrale stad. 

Mochten er nog mensen zijn die mee willen denken en hun ervaringen willen delen, 

kunnen zich aanmelden bij Adri. 

 

6. Stand van zaken Transitie langdurige zorg en WMO 

WMO Raadhttp://www.oost.amsterdam.nl/WMO Raad 

Tunny Jongejan-Maat meldt dat het nog onduidelijk is of de vergadering van de WMO 

raad morgen doorgaat. Er zijn door hen 3 brieven naar het DB van de 

bestuurscommissie toegezonden, echter hier is nog geen enkele reactie op gekomen.  

 

7. De 2 minuten ronde: 

7.1N.a.v. zienswijze OAR Oost inzake dagopvang is er een gesprek  geweest met 

Jette Bolle (zij is nu verbindingsfunctionaris Zorg voor de gebieden in Amsterdam Oost). 

Zij meldde dat de zorgaanbieders van de centrale stad geld hebben gekregen voor 

dagbesteding met lage en hoge intensieve begeleiding. Hieronder vallen ook eventuele 

gemengde groepen en met en zonder indicatie, zoals in bijvoorbeeld bij dagbesteding de 

Kraaipan.  Een plan van aanpak voor uitvoering in de wijken en buurten is nog niet 

bekend. Frank Stork meldt dat de clienten het liefst naar een dagbesteding in de buurt 

willen gaan, anders is men uren aan reistijd kwijt en dat is belastend. Door de WMO 

wordt dit niet als probleem gezien. Tunny Jongejan-Maat wil ook graag de organisatie 

van mantelzorgers betrekken bij de gesprekken, de OAR Oost pleit voor kwaliteit van 

dagopvang. 

Saar Boerlage vult aan dat dagbesteding eveneens in de gemeenteraad is besproken. De 

GG&GD controleert de ouderen-opvanglocaties, en er zouden minstens 15-20 clienten 

aanwezig moeten zijn voor een eventueel bestaansrecht. Zij vindt het schokkend te 

merken dat door de marktwerking, het belang van de client ondergeschikt is geworden 

aan de behoefte van zorgorganisaties om efficiënt en winstgevend te willen zijn. Zij 

heeft dit onderwerp ook aangekaart tijdens de Gemeenteraadsvergadering.  

 

7.2. terugkoppeling 1e lijns bijeenkomst  in Sporenburg:  

Tine Wiegman vond de bijeenkomst in het kader van GGZ geanimeerd, informatief en 

zinvol.   

Laetitia Kramp vult aan dat de samenwerking tussen de formele zorg en informele zorg 

nog niet zo goed loopt; men kan nog niet terecht met hun signaleringsfunctie, bij wie ze 

moeten zijn van de professionele hulpverleners is nog niet duidelijk georganiseerd. Een 

ander issue was hoe zorgmijders te ondersteunen, dit agendapunt zou Tunny wel eens 

willen agenderen bij een OAR Oost ledenvergadering. 

http://www.oost.amsterdam.nl/wonen/zorg-welzijn/belangenorganisaties/artikel/
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Verbindingsfunctionaris+Zorg+%28voor+de+gebieden+in+Amsterdam+Oost%29&trk=prof-exp-title
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Saar Boerlage vertelt over een buurvrouw die opname in een zorginstelling weigerde, 

waardoor de andere buurvrouwen verplicht werden voor haar te zorgen als 

mantelzorgers. Dit kan heel belastend zijn, terwijl korte revalidatie opname ook mogelijk 

is. Margareth Moed komt met het voorstel een project van vrijwillige mantelzorgers in 

Amsteldorp eens te agenderen voor een OAR Oost vergadering 3 

 

7.3 Netwerk bijeenkomst Indische Buurt in de Meevaart 29 januari jl. 

Margareth Moed: was op deze druk bezochte bijeenkomst. Er waren veel jonge mensen, 

inschrijving voor workshops was mogelijk, ondernemerschap was 1 van de thema’s. 

Deze workshop was voor haar een eyeopener. Een andere benadering van (buurt) 

initiatief ondernemen, waarbij zakelijkheid van het individu en algemeen buurtbelang 

wel een soort van ethische discussie opleverde. 

Haly Karioen heeft het eveneens als erg positief ervaren, en het was in een mooie 

ruimte, met ook veel starters en ondernemers uit de buurt, met verschillende leuke 

ideeen, maar ook nogal “old fashioned” met activiteiten als bingo etc. De huidige 

ouderen zijn mondig en hebben vaak veel gereisd, digitaal ingesteld, hier werd niet op 

ingespeeld. De feedback van de toeschouwers werd niet echt gewaardeerd of ontvangen 

door de initiatiefnemers van de workshop.  

Saskia Hubelmeijer vraagt of er ook mensen met een scootmobiel aanwezig waren. Haar 

is in december 2013 de entree ontzegd vanwege haar scootmobielgebruik, die zij toch 

moet gebruiken vanwege haar invaliditeit. De Meevaart was er helemaal nog niet op 

ingesteld en hulp werd niet geboden om de trap op te gaan. Deze kwestie is destijds ook 

aangesneden bij Nevin Ozetuk, zij heeft er echter nog geen actie op ondernomen meldt 

Frank Stork. Voor Saskia was het destijds een reden om bij de OAR Oost aan te kloppen 

voor begrip en ondersteuning.  

Sonja Bhagwandin liet zich inspireren door initiatiefrijke jongeren die veel samenwerken 

met bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen. Ze zou wel tijd willen stoppen in het 

ontwikkelen voor initiatieven voor ouderen in de Indische buurt.  

7.4 Deadline krant” Dwars door de buurt “is 5 maart, dan is ook vergadering van OAR, 

ideeen of  verzoeken mailen naar secretarisoar@oost.nl ,voor 1 maart. Verschijning van 

de krant is 27 maart, lang na de verkiezingen van 19 maart.  

8. Speerpunten OAR Oost: ouderenzorg, wonen 

8.1 Stand van zaken transitie AWBZ naar de gemeentes                                   

Dick Oosterbaan vertelt dat er een evaluatie volgt met huisartsen en 

praktijkondersteuners middels een notitie, wordt vervolgd.  

8.2.Pilot wijkzorg OGH en IB Het verslag van de evaluatie van de pilot in de wijkzorg 

Oostelijke Handelskade en Indische buurt, stuurt Tunny Jongejan-Maat mee met het 

verslag. 4 In de praktijk blijkt de nieuwe aanpak van wijkzorg nog onduidelijkheid te 

geven over de samenwerking met de andere disciplines, bijvoorbeeld met 

registratiesystemen. Tunny meent dat de opzet vanuit de pilot om vanuit de zorg juist 

meer met het welzijnsperspectief samen te werken, zijn in de praktijk toch niet beklijfd 

                                                           
3
 Vrijwilligerstraject mantelzorgers in Amsteldorp ( en zorgvermijders )agenderen voor OAR Oost vergadering? 

4
 Meezenden evaluatie pilot wijkzorg OHG/IB Tunny Jongejan-Maat 
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lijkt te zijn. Saskia Hubelmeijer zegt dat bijvoorbeeld de Elthetokerk ook een 

signalerende functie heeft, hoe gaat dat dan die koppeling met de wijkzorg? 

Afgesproken wordt dit item de 12e februari tijdens de bijeenkomst oud oost te bespreken 
5.  

8.3. Ontwikkelingen ouderenhuisvesting Blok M Jeruzalem 

Tunny Jongjan-Maat heeft het nagevraagd maar zij meldt dat het niet- vergoeden van 

de verhuiskosten naar blok M een misverstand blijkt te zijn. De peildatum voor de 

woningen op de Hugo de Vrieslaan is nog niet bekend, waardoor er nog geen aanspraak 

op gemaakt kan worden op een vergoeding. De toekenning van de verhuisvergoeding 

wordt nu individueel afgesproken met de ouderen die vanuit Jeruzalem naar blok M gaan 

verhuizen. Het vooruit betalen van een maandhuur van €700 om een woning in Blok M 

te kunnen betrekken, blijkt wettelijk niet toegestaan. Indien nodig springt het Steunpunt 

Wonen Oost bij, en schakelen zij een advocaat in.                                                  

Frank Stork was uitgenodigd voor radio TV Noord Holland om wat te vertellen over 

Habion Blok M, zij zouden “spontaan” de buurt in gaan… maar omdat er vooraf 

afspraken gemaakt moesten worden wat hij zou moeten zeggen, heeft hij zich 

teruggetrokken. 

9. Rondvraag en sluiting 

9.1 Saskia Hubelmeijer heeft voor de liefhebber nog 2 kaartjes over voor een 

bijeenkomst van het  Philarmonisch Orkest openrepetitie d.d. 6 februari, tussen 12-13 

uur in de Batjanstraat. 

9.2. Tonny Bonnet brengt het strooibeleid Betondorp in als onderwerp, er wordt door 

het stadsdeel niet gestrooid bij vrieskou. Ze is laatst uitgegleden en vindt dit gevaarlijk, 

vooral voor ouderen. Kan de OAR Oost hier actie op ondernemen? Janny  Leenders, zelf 

ook bewoonster van Betondorp weet dat dit probleem al jaren speelt. Het beleid van het 

Stadsdeel is zo dat alleen de hoofdwegen en op de fietspaden gestrooid wordt. De  

bewoners van stadsdeel Oost kunnen van de werf Rozenburglaan gratis een emmer 

strooizout ophalen. Of er kan ook in een buurt op verzoek een container met zout 

geplaatst  worden. Dit stond laatst ook weer vermeld in het Stadsblad en dit artikel zal 

bij de volgende vergadering onder de aandacht gebracht worden6. Els de Ruijter wil 

graag dat dit gegeven ook bij bewonersgroepen onder de aandacht gebracht wordt, in 

het kader van participatie. Margareth Moed denkt dat het wel veel organisatie en tijd 

vraagt van de bewoners om dit eventueel in eigen beheer te gaan doen op de 

voetpaden.  

9.3. Haly Karioen zegt dat je maandag en dinsdag in de Meevaart goedkoop kunt 

eten voor slecht €3,50 p.p. en 1x per maand is dit in combinatie met een filmavond, 

voor slechts € 10,00 per avond.  

Ook nodigt zij de aanwezigen uit om eens langs te komen bij haar woongroep in de 

Wagenaarstraat.  

9.4 Sluiting  Frank Stork bedankt de technisch voorzitter voor het leiden van de  

vergadering. De  technisch voorzitter bedankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid.  

                                                           
5
 En samenwerking met zorg en welzijn inbrengen bijeenkomst Oud Oost Tunny en Saskia Hubelmeijer 

6
 Artikel strooibeleid stadsdeel op informatietafel leggen, Janny Leenders i.s.m. Dick Oosterbaan 


