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Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost 4 juni 2015 

Aanwezig: Joke Krull (voorzitter), Dick Oosterbaan (secretaris), Frank Stork 

(penningmeester), Laetitia Kramp, Saar Boerlage, Annelies Teunissen (notulen), 

Tonny Bonne, Adri Tuin, Afifa Tadmine, Elly van den Mortel, Els de Ruiter, Frank 

Mannes, Haly Karioen, Hansje Albers Meijer, Inge Tramm,Marianne Avontuur, 

Marianne Westerneng, Marion Heeres, Nienke de Waal, Tunny Jongejan-Maat,Ria van 

Gerven, Riwka Cohen, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tine Wiegman.  

Gasten : Jan Hangelbroek (Dynamo), Marike Soeterik (Dynamo), Peter Faber 

(Elthetokerk), Mees de Lindt van Wijnbergen (maatschappelijk ondernemer), Jan Erik 

Burger (Meerbelangen) 

Afwezig met bericht: Janny Leenders-Post  (ziek), Ankie Telder-Koebergh,  Nevin 

Őzütok, Carla den Boer-Raes,  Margareth Moed (vakantie), Hans Heitgeert, Rinia 

Cromwell  

 
Agenda voor de vergadering op donderdag 4 juni 2015  

1. Ouderen Advies Raad Oost in de Raadzaal, stadsdeelhuis OostOpening en 
vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen en planningslijst 
3. Toelichting lijst bijeenkomsten in juni 2015 en wat u nog kwijt wilt om daar in 

een volgende vergadering een agendapunt van te maken. 

4. Marieke Soeterik vertelt over ‘Dynamo’ en hun activiteiten in de diverse 
buurthuizen in Oost. 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 7 mei 2015. 
6. Benoeming leden kascommissie over Jaarrekening 2014. 
7. Verslag plus terugmeldingen uit de drie werkgroepen  Wonen, Participatie.en 

Zorg & Welzijn. 
8. Voorbereiding bestuurlijk overleg over informele zorg met Nevin Özütok op 

25/06/2015. (zie ook het verslag van het vorige overleg op 23/04/2015). 
9. De 2 – minuten ronde : 

9.1. Verslag Consultatiebijeenkomst over Uitvoeringsagenda Mobiliteit  

met wethouder Pieter Litjens (18 + 19/05) 
9.2.  Verslag inspraak Nota ouderen  huisvesting bij commissie Wonen & 

Bouwen van de Gemeenteraad (27/05   zie ook reactie van OOA) 
9.3. Verslag bijeenkomsten “Week van de Zorg(transitie)” in pakhuis De 
Zwijger (26 tot 29/06) 

10.Deadline Dwars door de buurt: 4/06 en verschijnt vanaf 26/06/2015 
11. Rondvraag en sluiting 
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1.Opening en vaststelling van de agenda, afmeldingen  

De voorzitter Joke Krull wenst iedereen van harte welkom op de vergadering. 

 
2.Korte mededelingen en toelichting bijeenkomsten van de planningslijst 
2.1. Marianne Westerneng snijdt de term “koekoekswonen” aan: een 
woonmogelijkheid waarbij een fabriek of kantoorpand wordt omgebouwd, misschien 

iets voor de werkgroep wonen om te agenderen ? Zie ook Koekoekwonen belgie 
2.2. Planningslijst 
De aanwezigen wordt verzocht de planningslijst door te nemen, en bij belangstelling 

voor 1 van de activiteiten, contact op te nemen met de secretaris OAR Oost Dick 
Oosterbaan via de mail secretarisOARoost@gmail.com. Deelname en teugkoppeling 

wordt door het DB OAR Oost erg gewaardeerd. 
 

3.1Agendapunten voor volgend OAR 2 juli a.s. 

 
De voorzitter Joke Krull licht toe dat door de rondvraag de vorige vergadering nogal 
was uitgelopen, allerlei onderwerpen en thema’s werden aangesneden op het laatst. 

De rondvraag is eigenlijk bedoeld als moment van verduidelijking van een kwestie die 
tijdens de vergadering aan de orde is geweest. Daarom heeft de voorzitter in 

samenspraak met het dagelijks bestuur van de OAR Oost gekozen voor deze vorm: 
NU aangeven wat u de komende vergadering graag zou willen bespreken cq. 
agenderen. 

 
 

Adri Tuin wil graag de Statuten OAR Oost agenderen 1 
 

Saskia Hubelmeijer wil graag de problemen eigen bijdrage WMO betreffende 
woonvoorzieningen scootmobiel en canta’s agenderen, bij het CBA is hiervoor een 
meldpunt. Een schriftelijke toelichting volgt nog ten behoeve van agendering plenaire 

vergadering OAR Oost 2. Zie ook http://www.clientenbelangamsterdam.nl/eigen-
bijdrage-wmo  
 

Marianne Avontuur zou graag de voortgang omtrent inschrijving  Woningnet 
agenderen.  
Tunny Jongejan-Maat zegt net een brief gestuurd te hebben aan het overkoepelend 

orgaan van de corporaties” de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties  over 

deze kwestie. En Nevin Őzütok heeft persoonlijk een brief gestuurd aan de wethouder 

Wonen, Erik van den Burg met dezelfde aanbevelingen:  inschrijftermijn verlengen 
naar 31 december en verlaging van het inschrijfgeld. 
 

4. Activiteiten van Dynamo in de diverse buurthuizen in Amsterdam Oost  
Marike Soeterik is participatiemedewerker bij Dynamo en is uitgenodigd door Frank 
Stork om de aanwezigen te informeren over de ontmoetingsplekken en activiteiten 

                                                           
1
 Statuten OAR Oost na de zomer agenderen op plenaire OAR vergadering van oktober?, op verzoek van Adri Tuin 

2
 Problemen eigen bijdrage wmo, canta’s etc agenderen plenaire oar vergadering tzt? 

about:blank
mailto:secretarisOARoost@gmail.com
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/eigen-bijdrage-wmo
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/eigen-bijdrage-wmo
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voor ouderen in de buurtcentra van Dynamo in Oost. Ze heeft een aantal 

programma’s op de informatietafel gelegd, maar deze zijn ook via de website 
inzichtelijk  http://www.dynamo-amsterdam.nl/senioren 
 

Post Oost: op deze locatie in de Wijttenbachstraat  is een overzicht en aanmeldpunt 
van allerlei activiteiten van Dynamo. En vanuit hier start ook een wandelgroep, men 

kan hier met/voor klusjes in huis terecht, via Buuv.nl . En als je voor een project 
vrijwilligers zoekt kun je hier terecht.  
 

In het Servicepunt Kraaipan in de Transvaalbuurt, kan men bijvoorbeeld 

verschillende avonden eten voor een klein bedrag. Ook wordt er een lunch verzorgd 
voor mantelzorgers. Bewegingsactiviteiten worden er georganiseerd , dagopvang voor 

licht dementerenden met speciale aandacht voor Turkse en Marokkaanse ouderen met 
een taalprobleem.  
 

In Buurtcentrum Oosterpark worden oa computer cursussen geboden en de cursus 

“ouwer met power”, een cursus waar ouderen weerbaarheidstechnieken kunnen leren. 
  

Betondorp  heeft buurthuis de Brink waar men vele cursussen kan volgen, zoals 
bridgen, computerlessen en voor ondersteuning op administratief gebied en klussen 
via Buuv.nl. Ook hier worden 2 avonden per week buurtrestaurants georganiseerd. 

  
Park de Meer t/o Betondorp heeft ook een clubhuis, met o.a. een schilderclub voor 
ouderen en activiteit ‘meer bewegen” en een lunch voor buurtbewoners. 

Tuindorp Frankendael “Jeruzalem” heeft nu ook een zogenaamde buurtkamer, 
momenteel gevestigd in het Dreeshuis . Op 3 ochtenden per week vinden er 
activiteiten plaats. Deze buurtkamer gaat in juni verhuizen naar Blok M en ook daar 

zullen lunchen voor buurtbewoners gehouden worden. Marike Soeterik is zelf 
betrokken geweest bij het opzetten van deze buurtkamer, mede opgericht op initiatief 
van de OAR Oost om juist ook in deze buurt een ontmoetingsplek te creëren voor 

kwetsbare ouderen en bewoners. Het is de bedoeling dat de buurtbewoners 
zelf  initiatieven ontplooien met een professional van Dynamo op de achtergrond. 

Ideeën en activiteiten kunt u melden bij Marike. 

  
IJburg heeft ook een buurtkamer en Peter Roggeveen zou de OAR Oost nog 
informeren, er wordt nog contact met hen gezocht, via Ellen van Weers 
( participatiemakelaar)  3 

In de Oostparkbuurt zijn er ook de zogenaamde servicepunten” het Kastanjehof”op 
het Kastanjeplein en de Gooyer nabij de Dappermarkt, waar ondersteunende 

activiteiten voor ouderen georganiseerd worden, antwoordt  Marike op de vraag 
van Riwka Cohen , waarom er is de Oosterparkbuurt geen buurtkamer is. 

Afifa Tadmine vult aan dat bij buurtcentrum Oosterpark, “de Bloem” is 
gevestigd. Zijzelf is oprichtster van de  “de Bloem”. Hier vinden ook dagelijks allerlei 

                                                           
3
 Contact met vertegenwoordigers van buurtkamer Ijburg, wordt vervolgd zie ook onder 5.2. notulen vorige keer 

http://www.dynamo-amsterdam.nl/dynamo/activiteiten/senioren.aspx
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activiteiten plaats  in samenwerking en met ondersteuning van Dynamo, in de 

persoon van Ans Roels. Deze bijeenkomsten lopen zeer naar tevredenheid van haar 
en de deelnemers. 
  
Els de Ruyter vraagt of de aangeboden activiteiten door Dynamo  opgezet worden of 

dat dit ook door bewoners geïnitieerd wordt. 
  
Marike Soeterik vertelt dat bewoners wordt gevraagd mee te denken, of zelf 

activiteiten willen organiseren, waar de huiskamer in Jeruzalem een goed voorbeeld 
is.   
Inge Tramm merkt op dat Dynamo als een rode draad tussen de centra verloopt, 
maar bij de aanbieding van de activiteiten die ook gedaan worden door vrijwilligers, 
bijvoorbeeld de bewegingslessen, hoe wordt de kwaliteit bewaakt en de veiligheid van 

de deelnemers? 
  
Marike meldt dat de servicepunten aan bepaalde eisen moeten voldoen, zoals een 
buurtrestaurant, activiteiten en informatie en advies  moeten aanwezig zijn. Op de 
achtergrond is er altijd ondersteuning van een professional aanwezig. Er wordt met 

vrijwilligers overlegd bijvoorbeeld in blok M. Een van de vrijwilligster geeft ook 
Chinese bewegingsles, en de aanwezigen mogen zelf bepalen of ze mee willen 

doen. Zij weten dat het een buurtbewoonster is die deze lessen vrijwillig aanbiedt. Als 
mensen ergens last van krijgen is er altijd een professional op de achtergrond 
aanwezig. De vrijwilligers worden ook getraind om signalen op te vangen en soms 

wordt er ook wel eens doorverwezen, bijvoorbeeld bij geheugenverlies. 
  
Marianne Avontuur meldt dat er in het Brinkhuis mensen rondlopen met een EHBO 
diploma en BHV-ers zijn. 
  
Saskia Hubelmeijer vraagt naar het verschil tussen vrijwilligersactiviteiten in 
buurtcentra en bewonersinitiatieven;  in hoeverre hebben zij dan een eigen inbreng 

hebben en gaan zij ook zelf over een budget, of bepaalt de participatiemedewerker 
dat? Of de participatiemakelaar? En wat is het verschil tussen een 
participatiemedewerker en participatiemakelaar? 
  
Bewoners en vrijwilligers worden wel steeds meer betrokken bij de programmering 

van buurtcentra binnen Dynamo zegt Marike, zodat er sprake is van interactiviteit. 
Maar er wordt geen extra budget of subsidie voor buurtinitiatieven uitgetrokken, 

daarvoor moet men bij de participatiemakelaar van het Stadsdeel zijn. 
  
Zij is partipatiemedewerker en werkt in de wijken. Men kan bij haar terecht met 

vragen w.w.w.w.w. (wie-wat-waar-wanneer-waarom) en ideeën lanceren voor nieuwe 
initiatieven. Marike kan dan doorverwijzen. 
Terwijl de participatiemakelaars vanuit de Stadsdelen buurt overschrijdend zijn, en 
budgetten beheren. 
Beiden  functies zijn een ingang voor buurtinitiatieven en ook wordt er wel onderling 

overlegd en samen gewerkt. 
  

Tine Wiegman: n.a.v. de transitie AWBZ naar de gemeenten was er budget voor een 
pilot in Indische buurt en Oostelijk Havengebied, ondersteund door  CIVIC 
welzijnsinstelling Indische buurt. Uit de vraag “hoe informele zorg vorm te geven”, 
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zijn 25 bewoners initiatieven ontstaan. Tine vraagt waarom er weinig samenwerking 

en uitwisseling was met welzijnsinstelling Dynamo. 

Marike antwoord dat dit project gefinancierd werd door de centrale stad en kan dan 

uitbesteed zijn aan CIVIC. Maar over het algemeen is er wel degelijk samenwerking 
bijvoorbeeld rondom het thema “mantelzorg”. Marike stelt voor de volgende keer een 

beleidsmaker of manager van Dynamo uit te nodigen als het over beleidskwesties 
binnen Dynamo.   
 

5. 1 Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag  7 mei 2015 
Pagina 1: toevoegen bij de aanwezigen: Marianne Avontuur, Ria van Gerven. Afifa 

Tadmine verwijderen bij de aanwezigen. 
 

Pagina 2: 2.2.Levensloop bestendig wonen (l.l.b.w.): 

Els de Ruyter nuanceert: Door de ambtenaren van de leergang Nieuwe Wibaut is 
aan Onbeperkt Oost gevraagd een probleem in het kader van realisatie l.l.b.w.  te 
formuleren. Dit hebben zij samen uitgewerkt en een presentatie van het 

resultaat  heeft plaats gevonden 19 mei in studio K.  
 

Saskia Hubelmeijer nuanceert de omschrijving van de doelstelling van het CBA bij 2.3. 

die is echter van de website gekopieerd. CBA beoogt een organisatie te zijn, die 
onafhankelijk belangen behartigt in brede zin op stedelijk niveau, aldus Els de Ruyter.  

Voor informatie via de website van CBA, zie deze link 
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/over-ons- 
 

Pagina 3: 2.4. Huurtoeslagberekening:  Tunny Jongejan Maat zegt dat de huurder 

zelf bij de belasting moet opgeven dat er een huurverhoging plaats vind vanaf 1 juli, 
i.p.v. 1 januari. Daarbij komt dat bij de aanvraag van huurtoeslag er uitgegaan wordt 

van een jaarinkomen van twee jaar terug. Bij sommige aanvragers varieert dit 
jaarinkomen telkens. Dit verschil moet dan achteraf nog gecorrigeerd worden, aldus 
Marianne Avontuur, die eveneens mensen helpt hun belasting e.d. in te vullen en 

toeslagen aan te vragen. Haly Karlioen vult aan dat er wel naar inkomensgrenzen 
wordt gekeken bij het opleggen van de jaarlijkse huurverhoging (1%, 2,5 % etc) wat 

in feite weer een andere kwestie is.  Kortom het zijn ingewikkelde processen 
geworden, zowel om te begrijpen hoe de huurverhoging in elkaar zit ,als om de juiste 
huurtoeslag aan te vragen. Dynamo en Steuntpunt Wonen Oost kunnen u hierbij van 

dienst zijn. Huurteam Oost is bereikbaar op telefoonnummer 020-4620330.De 
huurtoeslag kunt u ook zelf aanvragen via de site van de belastingdienst, zie deze  

link http://www.belastingdienst.nl/huurtoeslag 
 

5.2. Aktielijst en voetnoten n.a.v. verslag OAR Oost mei 2015 
Pagina 9.Voetnoot 2: Terugkoppeling speerpuntenwerkgroep Zorg & Welzijn 

OAR-Oost: 
deze werkgroep heeft afgesproken nog voor de zomervakantie bijeen te komen.  
 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/over-ons-3243.html
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/
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Voetnoot 3: deel name Inge Tramm m.b.t. mobiliteit NOAR ter vervanging van 

Saar Boerlage:Allereerst zal zij persoonlijke zaken afronden, alvorens tijd te hebben 
voor vervanging . 
 
Voetnoot 4: Evaluatie informatiemarkt in het Huygensdok:  
Frank Stork vertelt bij de evaluatie van de informatiemarkt te zijn geweest. Een aantal 
mensen was niet vertegenwoordigd zoals Hanneke Kraan van Stadsdeel Oost en de 
winkeliersvereniging. Dynamo was wel aanwezig: afgesproken is voor het volgend 

jaar de informatiemarkt beter voor te bereden en af te stemmen. Tevens wordt er 
gezocht naar mogelijkheden om meer verschillende doelgroepen in Oost aan te 

trekken. 
 
 

Pagina 12: voetnoot 6: ontwikkelingen in het OHG meer betrekken bij de OAR: 

Tine Wiegman zegt dat zij dit nog niet besproken heeft met het DB van de OAR Oost. 
 

Er wordt beaamd dat het een moeilijk proces is, mede door de afstand over het water 

denken sommige aanwezigen. 
 

Erik Jan Burger bewoners van Ijburg, zegt dat daar veel jongeren en kinderen wonen. 
En hij weet dat veel ouderen zich in een isolement voelen. Er is ook niet zoveel te 

doen voor ouderen op IJburg, en hij vindt de ouderen ook niet zo weerbaar. Zou de 
OAR Oost zich niet meer zichtbaar moeten maken door presentaties e.d.? 
 
Tunny Jongejan-Maat zegt dat het DB OAR Oost destijds veel initiatieven heeft 
genomen om een buurtkamer in het OHG op te richten en ervoor gezorgd, dat het 

servicepunt Sporenburg werd verbouwd en nu veel beter toegankelijk is. De OAR is 
ook altijd vertegenwoordigd bij de wijktafels aldaar. Helaas komen er maar weinig 

mensen uit het OHG naar de OAR vergaderingen. 
 
IJburg is een ander verhaal: Al in 2012 heeft de OAR daar wooncentra voor ouderen 

en mensen met een beperking bezocht. Samen met Stef Spigt, destijds 
“Marktmeester” in dienst van het Stadsdeel Oost heeft Tunny geprobeerd om ouderen 

uit verschillende Wibocomplexen samen te brengen in het “Vrije tijdscentrum”. Dat is 
uiteindelijk niet gelukt. Later is Tunny tijdens een “Buurtmarkt” in contact gekomen 
met bewoners die in de Binnenwaai.nl (kerk op IJburg) een maaltijd project 

organiseren. Bij de opening daarvan werd ze geïnformeerd over de ontwikkeling van 
een buurtkamer naast de “Binnenwaai”. De OAR zou op de hoogte worden gehouden. 

Door de pensionering van Peter Roggeveen(Dynamo) is het contact verbroken. 
Ook contacten met de gebiedsmanager van het Stadsdeel hebben weinig opgeleverd. 
 

Frank Stork meldt dat stadsdeel  Oost 125.000 bewoners , zie link voor het aantal 
ouderen hieronder via http://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-

cijfers/stadsdelen#,omvat die de OAR Oost zou moeten vertegenwoordigen. De OAR 
Oost laat zich laat zien o.a. via Dwars in Oost, of via de website en facebook. Op 

IJburg maakt de OAR Oost ook gebruik van de IJburg website. 
 

Els de Ruyter zegt dat er verschillende websites over IJBURG bestaan, zoals 
http://www.hetreilenenzeilenopijburg.nl/ en  http://www.halloijburg.nl/. Els vindt dat 

http://debinnenwaai.nl/
http://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/stadsdelen
http://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/stadsdelen
http://www.hetreilenenzeilenopijburg.nl/
http://www.halloijburg.nl/


  

Concept notulen OAR Oost 4 juni  2015 bladzijde 7 
 

zij weinig berichtgeving  publiceren gericht op ouderen en doet de suggestie hen te 

benaderen. 
Ook stelt ze voor om bijvoorbeeld een pendeldienst organiseren, dit idee kan nog 

uitgewerkt worden misschien door een werkgroep?  
 

N.a.v. notulen vorige keer: 
Pagina 8 bewoning nieuwbouw “BlokM”in tuindorp Frankendael 

(“Jeruzalem”)  
Nieke de Waal vult aan, dat ze nu op de reservelijst staat voor wonen binnen blok M 
en dat deze nieuwe woningen nu zonder tekeningen en inzage geaccepteerd moeten 

worden. Binnen Jeruzalem hebben wel 30 mensen zich ingeschreven zonder hun 
woning nog te hebben gezien, terwijl men al per 1 juli over kan men. Marike Soeterik 

van Dynamo heeft gehoord dat de lift het nog niet deed, dus dat de bezichtiging 
uitgesteld  is. 
 

De toewijzing van de woningen komt via makelaar van der Linden, zegt Tunny 

Jongejan-Maat. De communicatie via deze makelaar over het toewijzingsbeleid 
verloopt niet zoals het hoort, concludeert de OAR Oost. 

 
Tunny Jongejan-Maat heeft derhalve Jaap Have, een betrokken ambtenaar Wonen, 
hierover een mail gestuurd en wil de begeleidingsgroep binnenkort bijeen roepen op 

verzoek van de OAR. Ook Maria Zeestraten van Dynamo wordt op de hoogte gesteld 
over deze gang van zaken.  
 

6. Benoeming leden kascommissie over jaarrekening OAR Oost 2014 
Frank Stork penningmeester, meldt dat de kandidaten van de kascommissie vorig  
jaar Riwka Cohen en Tine Wiegman waren. Dit jaar meldt Adri Tuin zich aan en 

wederom Riwka Cohen. Een naam voor een reservekandidaat volgt nog. Op de vraag 
van Marianne Westerneng of toehoorders eveneens deze bevoegdheid hebben volgens 
de statuten OAR Oost wordt bevestigend geantwoord.  
 

7. Verslag en terugmeldingen uit de drie werkgroepen :  
7.1. Wonen  
Vorige bijeenkomst werkgroep Wonen is niet doorgegaan, nieuwe afspraak wordt 
gemaakt door Saar, Nienke, en Riwka.  
 

7.2. Zorg & Welzijn 
Deze werkgroep heeft afgesproken nog voor de zomervakantie bijeen te komen om de 
speerpunten te formuleren.4 
 

7.3. Participatie:  
Ardri Tuin koppelt terug over de bijeenkomst met de participatiemakelaars 11 mei nl. 

over hun functie en burgerinitiatieven vindt u meer op de website van het stadsdeel 

                                                           
4
 Speerpunten formuleren werkgroep zorg, stand van zaken 



  

Concept notulen OAR Oost 4 juni  2015 bladzijde 8 
 

via deze link burgerinitiatieven en participatiemakelaars. De werkgroep vindt dat er te 

weinig medewerking is van de participatiemakelaars: de financieel deskundige was 
niet vertegenwoordigd, waardoor een aantal vragen niet beantwoord zijn maar dit was 

wel afgesproken. 
De werkgroep is bezig met het opstellen van een document over burgerinitiatieven. 

Bij wie moet je waar wezen voor welke subsidie en hoe moet je je verantwoorden etc. 
Dit document wordt nog gemaild aan de OAR leden voor commentaar, waarna het aan 
de buurtgroepen toegezonden wordt ter bespreking. Vervolgens wil de werkgroep het 

dan bespreken met de vertegenwoordigers van het stadsdeel..  
 

In november is ook een bijeenkomst in de centrale stad/of stadsdeel over de 

financiering van burgerinitiatieven.   
 

8.Voorbereiding bestuurlijk overleg over informele zorg met Nevin Özütok op 
25-06-2015. (zie ook het verslag van het vorige overleg op 23-04-2015 waarbij 

genotuleerd is dat de bestuurscommissie door wil gaan met de adviesraden, ook na de 
beëindiging van de verordeningen. De zelfstandigheid  van de raden en Onbeperkt 

Oost staan niet ter discussie, wel is het zaak om de samenhang te bewaren en te 
zoeken naar een gemeenschappelijke setting (Stedelijke WMO raad bestaat al, aldus 
Tunny Jongejan-Maat) 

 
Voor de volgende B.O. vergadering is voorgesteld om informele zorg te agenderen, dit 

wordt voorbereidt. En de communicatie over de ontwikkelingen in de veranderingen in 
de zorg worden ook op de agenda gezet.   
 

9.De 2 – minuten ronde  
 

9.1Verslag Consultatiebijeenkomst over Uitvoeringsagenda Mobiliteit 18 mei 
en 19 mei jl. zie link voor inzage consultatieve uitvoeringsagenda Mobiliteit  
 

Dick Oosterbaan  doet verslag over de bijeenkomst van 18 mei jl. met wethouder 
Pieter Litjens (VVD) , verantwoordelijk wethouder Vervoer en verkeer. Het doel van 

deze nota werd  toegelicht en de hier uit voorvloeiende maatregelen :  Amsterdam 
krijgt meer ruimte op de meest drukke plekken in de stad en verbetert de 
doorstroming van het verkeer. Met bijna 50 maatregelen wordt Amsterdam 

bereikbaarder en aantrekkelijker.  
 

Echter de besluitvorming over de wijze waarop de uitvoering van de Maatregelen 
gedaan zal worden, moet nog plaatsvinden. De agenda  bevindt zich nu bij de 

bestuurscommissie van de stadsdelen voor advies. Per project kan er worden 

ingesproken. Voor stadsdeel Oost zijn de maatregelen beperkt: OV metro en 
Noord Zuid lijn. Plannen met betrekking tot parkeren: bovengronds wil men 

ondergronds krijgen om auto’s te verspreiden.  
 

https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/welzijn/start-vrijwillig/
file:///C:/Users/ATeunissen/Downloads/hr-iv999-mobiliteits_agenda-persversie-hr_beelden.pdf
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Marianne Avontuur: de verbouwing bij het voormalig busstation op de hoek van het 

terrein Amstelstation,  is een apart project. 

Els de Ruijter was bij de bijeenkomst van 19 mei om namens de Vereniging 
Onbeperkt Oost toegankelijkheid nog onder de aandacht te brengen. Dit is goed 
ontvangen door dhr Litjes, hij zal er rekening mee houden. De conclusie van de 1e 

avond heeft hij de 2e informatie avond al gecommuniceerd zegt zij. 
 

Saar Boerlage vertelt dat de NOAR 2 werkgroepen heeft m.b.t. mobiliteit, (waar zij en 

Dick ook deel van uitmaken, zodat de OAR niet zelf ook nog een werkgroep mobiliteit 
hoeft op te richten).De 1e werkgroep verdiept zich in de maatregelen mb.t. het 
Openbaar Vervoer, de haltes etc. De 2e werkgroep zet zich in voor behoud van inzet 

van busjes, het zogenaamde kleinschalige en fijnmazige vervoer. Zij zal de 
ontwikkelingen regelmatig terugkoppelen aan de OAR Oost. 
 

9.2Verslag inspraak Nota ouderen  huisvesting 2015 -2018 bij commissie 
Wonen & Bouwen van de Gemeenteraad  27-05-2015  

De OOA (Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam) een verband van 6 
ouderenorganisaties in Amsterdam hebben zowel schriftelijk hun reactie gegeven en 
ingesproken bij de Raadscommissie, zie brief op de informatietafel ondertekend door 

Saar Boerlage en Erik van Geijn.  
 

Saar Boerlage meldt dat zijn namens de OOA in grote lijnen tevreden zijn over  
toekomstplannen 2015-2018 door het huidige stadsbestuur als het gaat om 
ouderenhuisvesting. 
 

9.3 Verslag bijeenkomsten “Week van de Zorg(transitie)” in pakhuis De 
Zwijger (26 tot 29 mei) 
Tunny Jongejan-Maat deed mee met de fietssafari in de Indische buurt en het OHG. 

Uit de hele stad werden allerlei projecten gepresenteerd: informele zorg project in het 
Cruquius gebied (van onderaf ondersteuning door en voor buurtbewoners), uit 

Buitenveldert vrijwillige ondersteuning van ouderen en chronisch zieken, uit de 
Bijlmer een project met jongvolwassenen. Voor een verslag zie link verslag inzichten 

zorgwijksafari 26 mei 2015. Voor algemene info van de gemeentelijke website 
Amsterdam over zorg: https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/ 
 
 

Peter Faber over de Truus Schilp lezing, waar Iris van der Reijden spreekster was (Iris 
is van haar vak verpleegkundige, bedrijfskundige en gecertificeerd coach. Zij was, net 

als Truus Schilp, directeur van een verpleeghuis voordat ze besloot zelfstandig aan 
het werk te gaan en zich te wijden aan de “cliëntenkant” . Ze is onder  andere 
kroegbaas van een Alzheimercafé en bestuurslid van Cliëntenbelang Amsterdam).  
De opzet van de bijeenkomst een dialoog te voeren onder de genodigden, o.a. Wijs 
met Grijs over een persoonlijke manier oud worden en anticiperen op de oude dag, 

wat vind je belangrijk. 
 
Marianne Westerneng is bijzonder geïnteresseerd in dit onderwerp en pleit ervoor 

deze vragen e.d. ook mee te nemen naar de keukentafelgesprekken. 
Hoe dit aan te pakken volgt nog? 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zorg-wmo-beleid/wegwijs-wmo/nieuws-wegwijs-wmo-0/zorgwijksafari/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zorg-wmo-beleid/wegwijs-wmo/nieuws-wegwijs-wmo-0/zorgwijksafari/
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/
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10. Dwars door de buurt, deadline is op 4 juni en uitgifte 26 juni a/s/ 
De OAR Oost zal nog schrijven over de woonduur vervalt, zie ook de brief achterop de 
agenda OAR Oost d.d. 4 juni  aan de Amsterdamse Federaties van Woningcorporaties 

gedateerd 11 mei jl. Voorts zal er een samenvatting komen van het overleg ouderen 
organisaties Amsterdam door Saar Boerlage.  

 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Riwka Cohen merkt op dat Oost voor haar te groot geworden is en dus minder 

bereikbaar. Zij vindt mobiliteit voor daarom een erg belangrijk agendapunt. 
 

Mees de Lind van Wijngaarden: wil graag de volgende vergadering van de OAR Oost, 

zijn project over “ eenzaamheid” aanmelden onder agendapunt “ mededelingen”. 
 

Elly  vd Mortel denkt te kunnen concluderen dat de inschrijfactie van woningnet een 
middel is om het budget van de woningbouwverenigingen aan te dikken maar dat het 

de huurder geen soelaas biedt. 
 

Saskia Hubelmeijer merkt op over de eigen bijdrage scootmobiel; dat deze geweigerd 

kan worden als de scootmobiel onveilig is, dit moet je dan bij de gemeente melden.  
 

Ria van Gerven zegt dat de media melden dat POST.nl de helft van de brievenbussen 
wil opheffen, omdat er minder post gestuurd wordt. Nu gaat heel veel digitaal. 
 

Tunny Jongejan-Maat meldt dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van Rinia, 
Laetitia onderhoudt telefonisch contact met haar.  
 

Sluiting  vergadering om 15.55 uur 

 

 


