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Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost 2 juli 2015 

Aanwezig: Joke Krull (tot 14.30 uur), Tunny Jongejan-Maat (voorzitter a.i.), Dick Oosterbaan 

(secretaris), Frank Stork (penningmeester), Laetitia Kramp, Saar Boerlage, Annelies Teunissen 

(notulen), Tonny Bonnee,  Afifa Tadmine, Elly van de Mortel, Frank Mannes, Haly Karioen, Hansje Albers 

Meijer, Nienke de Waal, Ria van Gerven, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin,  Ankie Telder-

Koebergh, Coen Valencamp, Dini Eekhuis,Inge Tramm 

Gasten : Hans Heitgeert (fotograaf),  Peter Faber (Elthetokerk), Mees de Lind van Wijnbergen 

(maatschappelijk ondernemer), Tanja Bubic(Bankjescollectief), Astrid Krikken (beleidsmedewerker zorg 

van gemeente Amsterdam), Jose van Kooten (coördinator wijkverzorgsters -Sipi) 

Afwezig met bericht: Rinia Cromwell, Tine Wiegman, Riwka Cohen, Carla Raes den Boer, Adri Tuin, 

Janny Leenders Post en Els de Ruiter, Margareth Moed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA donderdag 2 juli 2015 van de Ouderen Advies Raad Oost  
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen (Uitstel tot eind december 2015 Woningnet) +berichten van verhindering. 
3. Toelichting lijst bijeenkomsten in juli en augustus 2015 en wat u nog kwijt wilt om daar in een 

volgende vergadering een agendapunt van te maken. 
4. 4.1Astrid Krikken vertelt over haar werk als senior beleidsadviseur zorg bij de gemeente 

Amsterdam afdeling Onderwijs Jeugd en Zorg. 
4.2 Bankjescollectief 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 4 juni 2015. 

6. Verslag plus terugmeldingen uit de drie werkgroepen  Wonen, Participatie.en Zorg & Welzijn. 
7. Laatste info over Bestuurlijk Overleg met Nevin Özütok op 8 juli as. 
8. De 2 – minuten ronde : 

8.1 Verslag Bijeenkomst “Agenda informele zorg en vrijwillige inzet” (17/06) 
8.2 Verslag informatieavond start op het Robert Kochplantsoen 19 van een 24-uursopvang  
8.3 Verslag Netwerkbijeenkomst Oud Oost: thema GGZ, de veranderingen en ontwikkelingen in 
het aanbod” (25/06) 

9.  Dwars door de buurt: de deadline is op 20-08-2015 en Dwars verschijnt 11/9  

10. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
1.1 Door het warme weer veel afmeldingen vandaag, meldt de voorzitter Joke Krull. 

Astrid Krikke (beleidsmedewerker gemeente Amsterdam) wordt speciaal welkom 
geheten. Joke Krull zal vandaag even waargenomen worden door Tunny Jongejan-

Maat. Joke is speciaal gekomen om iedereen nog een fijne zomervakantie toe te 
wensen.  

1.2 Het bankjes collectief zal als ingevoegd agendapunt behandeld worden onder 4.2 

1.3 Berichten van verhindering worden genoteerd.  
 

2. Korte mededelingen  
2.1.Meer respijt om woonduur om te zetten in inschrijfduur op Woningnet 
Het inschrijvingstermijn  – met behoud van woonduur- is verlengd tot 31 december 2015 

vanwege alle administratieve druk die het met zich meebrengt voor de woningzoekende. 
Voor informatie over de regeling zie www.woningnetregioamsterdam.nl 

 
2.3. Eigen bijdrage vervoersmiddelen n.a.v. transitie AWBZ gelden gemeenten 
Saskia Hubelmeijer meldt dat de inventarisatie inlevering van vervoersmiddelen in 

combinatie met eigen bijdrage nog komt nadat CBA en SP hierover iets naar buiten 
brengen. Terugkoppeling volgt na de zomervakantie. 1 

 
2.4. Zelfverdediging voor mensen met beperkingen en hulpmiddelen 

Saskia Hubelmeijer meldt dat zij een positief gesprek heeft gehad met Hellen Velders, 
manager intensivering sportvelden stadsdeel Oost over een zelfverdedigingcursus voor 
mensen met beperkingen en hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel, ). Hellen is enthousiast en 

wil hierin faciliteren, nadere uitwerking en informatie volgt nog.2 
 

2.5. huishoudelijke hulp (hbH) declareren bij zorgverzekering? 
Haly Karioen meldt dat thuiszorg-huishoudelijk hulp (HbH) nu gedeclareerd kan worden bij 
sommige zorgverzekeringen, nadere informatie volgt nog na zomerreces 3 

 
2.6. Op de informatietafel van OAR Oost: betaalbaar wonen voor ouderen 

Over betaalbaar wonen voor ouderen, heeft de secretaris Dick Oosterbaan een 
informatiepakketje samengesteld die hij ook naar werkgroep wonen van de oar oost zal 
emailen. 

 
2.7. Lokale Democratie en burgerinitiatieven bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger 

Dick Oosterbaan heeft een bijeenkomst bijgewoond over burgerrechten in Pakhuis de 
Zwijger. In het kader van burgerparticipatie zijn er 2 jaar geleden afspraken gemaakt o.l.v. 
Eisse Kalk (Agora Europa) in de vorm van een “Manifest” die nog niet geheel geintegreerd 

zijn bij de onderhandelingen om projecten/burgerinitiatieven te realiseren. Er is een nu een 
nieuwe beweging opgericht die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek 

en de maatschappij : www.meerdemocratie.nl. Zij streven naar politieke benoemingen voor 
iedereen. Tevens een mooi onderwerp voor werkgroep Participatie van de OAR Oost.  

 

3. Toelichting lijst bijeenkomsten in juli en augustus 2015 die de OAR Oost 
bijwoont en wat u nog kwijt wilt om daar in een volgende vergadering een 

agendapunt van te maken 
 
3.1. Dick Oosterbaan vraagt de toehoorders en leden van de OAR Oost deze lijst door te 

nemen en te kijken of er iets bij zit wat hem of haar interesseert. Indien men nadere 

                                                           
1
 Terugkoppeling eigen bijdrage vervoersmiddelen volgt na zomervakantie  

2
 Informatie over cursus zelfverdediging voor mensen met beperkingen inclusief vervoersmiddelen 

3
 HbH declareren bij zorgverzekering? Haly Karioen komt nog met informatie 

http://www.woningnetregioamsterdam.nl/
http://www.meerdemocratie.nl/
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informatie wil of een bijeenkomst wil bezoeken, s.v.p mailen of bellen naar de secretaris 
OAR Oost Dick Oosterbaan: secretarisOARoost@gmail.com 

 
3.2. Punt Q op de planningslijst; nog onduidelijk of deze vergadering doorgaat. 

 
4.1 Gemeente Amsterdam en project “Age Friendly Cities” (AFC) 

Mw. Astrid Krikken vertelt over haar werk als senior beleidsadviseur  bij de 

gemeente Amsterdam afdeling Onderwijs Jeugd en Zorg 
 

Dick Oosterbaan heeft Astrid Krikken ontmoet op een bijeenkomsten van de OOA  

(Ouderen Organisaties Amsterdam is een overkoepelend orgaan), die zich bezig houden 

met ontwikkelingen op centraal niveau, en hebben het bestuur  van de gemeente 

Amsterdam geadviseerd. Het advies om een portefeuille ouderenzorg in te stellen is 

overgenomen en ondergebracht bij wethouder Erik van de Burg (VVD), zie ook deze link 

over deze wethouder die zorg en welzijn onder zijn hoede heeft. De bedoeling is om 

meer samenhang in het zorgbeleid t.a.v. ouderen te realiseren. Een plan van aanpak 

moet nu worden op gesteld door mw Astrid Krikken, senior beleidsmedewerkster in 

samenspraak met de ouderen van de stad Amsterdam en onder de verantwoordelijkheid 

van de wethouder. 

 

Mw Astrid Krikken is, ook bewoonster van Oost, vertelt dat zij vanaf 1 januari jl.  

werkzaam is binnen de gemeente voor het opstellen van een beleidprogramma voor de 

ouderenzorg, met speciale aandacht voor ouderen met dementie. Een start notitie is nu 

opgesteld conform het Age Friendly City Model, WHO zie ook bijlage 1 en of deze link 

http://www.who.int/age_friendly_cities_material . De startnotitie wil zij nu graag met 

ouderen en belangenbehartigers bespreken, de 1e bijeenkomst is 13 juli a.s. gepland in 

het CBA aan de Plantage Middenlaan. Ter voorbereiding volgende week multidisciplinair 

overleg om die samenhang ook gemeentelijk aan te brengen. 

 

Dick Oosterbaan verbaasde zich namens de OAR Oost enigszins over de vergaderlocatie 

in  het zwaar gesubsidieerde CBA (cliëntenbelang Amsterdam). Hij vindt hen niet 

representatief voor de ouderen in Amsterdam, dat zijn de ouderenorganisaties toch zelf? 

Deze kanttekening ondanks dat de OAR Oost natuurlijk uitgenodigd is, maar men vreest 

dat het ouderenbeleid in Amsterdam zal versmallen naar zorgbehoeftige ouderen en wil 

graag een brede focus houden op het welzijn van ouderen in het algemeen.  De 

internationale kosmopolitische aanpak via AFC lijken hem wel positief. Echter de OOA 

staat niet op de uitnodigingslijst van 13 juli a.s. , graag nog toevoegen met dank. 

 

Tunny Jongejan-Maat vraagt zich af hoe het verder moet met de belangenbehartiging 

van de ouderen in de stad, nu verschillende verordeningen en subsidies voor 

ouderenadviesorganen gestopt zijn per 2016 . Gaat hun expertise nu niet verloren, door 

een andere mondiaal gerichte focus van de overheid. De OAR Oost zegt wel als 

onafhankelijk advies orgaan door te gaan, ook zonder verordening. 

 

Astrid Krikken antwoordt dat ze juist graag een brede input wil en juist van de ouderen 

zelf wil horen hoe het ouderenbeleid het beste vormgegeven kan worden: bijvoorbeeld 

door het opstellen van een ouderenpanel, bijeenkomsten in buurten organiseren  etc. 

Op het opheffen van verordeningen  “en subsidies” aan de diverse ouderen adviesraden 

gaat zij niet in. 

mailto:secretarisOARoost@gmail.com
https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/eric-van-der-burg/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_material/en/
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Saar Boerlage (OAR Oost, NOAR en OOA) is heel blij met ontwikkelingen en de 
startnotitie AFC, na 10 jaar pleitten voor een portefeuille ouderen. Zij heeft via de de 

OOA en NOAR (Netwerk AdviesRaden) en feministische vrouwen, heel wat uren gemaakt 
voor het welzijn van ouderen en had liever gezien dat de gemeente de 

ouderenadviesraden zelf EERST had geraadpleegd, i.p.v. het CBA als insteek te nemen. 
Het CBA (Clienten Belangen Amsterdam) zet zich tot minder in voor ouderen, maar meer 
op het cliëntenbelang algemeen. Onbegrijpelijk roept zij uit. 

 
Dini Eekhuis meent dat dit AFC een mooi model is om structuur aan te brengen aan de 

ouderenbelangen breed aan te pakken. De adviesorganen voor de ouderenbelangen 
waren in de stad te vrijblijvend geregeld.  
 

Tunny Jongejan-Maat zegt dat de buurtkamers een resultaat zijn van de inzet van OAR 
Oost, waar eenzame en kwetsbare ouderen  elkaar ontmoeten , deze informatie wordt 

weer gedeeld via de wijktafels. Dit is toch ook een structuur. 
 
 Peter Faber vraagt in hoeverre de gebedshuizen betrokken worden bij het AFC model? 

 
Astrid Krikken zegt dat het AFC model ontwikkelt moet worden, uitgangspunt is “ dat 

wat er al is” als startpunt wordt gekozen. 
 

Naar aanleiding van de vraag van Laetitia Krampen over hoe en welke van de 8 
domeinen die het AFC model toegepast zullen worden zie link  voor domeinen age 
friendy cities AFC en bijlage 1; antwoordt Astrid Krikken het volgende: 

 
zij heeft in haar startnotitie voorgesteld dat er eerst 3 gebieden gekozen worden in 

Amsterdam waar men het AFC zal toetsen: Buitenveldert, Oost en Noord. Hoe staat men 
ervoor middels een checklist per domein van het AFC. Echter deze checklist is heel 
concreet  maar moet nog aangepast worden aan de Nederlandse situatie. Ook deze input 

is juist nodig van de ouderen. Mogelijk dat dit 13 juli al aan de orde komt. 
 

Coen Valencamp merkt op bij het domein vervoer, de komende tramomleggingen onder 
de loep te leggen, dit is nl. voor de ouderen niet prettig.  
 

Astrid Krikken zal hier aandacht aan besteden.  
 

De voorzitter a.i. sluit dit punt af met de uitspraak dat zij hoopt op een constructieve en 
vruchtbare samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

 

 
4.2. Het bankjes collectief ;eerst volgende 6 september a.s. (link website) 

Tanja Bubic, is naast gemeenteambtenaar in Oost, ook buurtbewoonster in Oost. Ze 
woont aan het Iepenplein in de Oosterparkbuurt. Ze hebben als nieuwe bewoners 
overlast bezorgd  door de verbouwing en daarna een burenbrunch georganiseerd. Ze 

merkte toen dat haar buren er al jaren woonden maar elkaar nauwelijks kenden, alleen 
van gezicht. Als de publieke ruimte niet openbaar is. Met haar nieuwe buren uit de 

Jordaan, is zij het idee van een bankje in de openbare ruimte om ervaringen te delen 
gaan uitdragen in Oost. Inmiddels zijn er 30-40 bankjes en wordt het idee wereldwijd 
gedragen. Om een indruk te geven laat Tanja een video afspelen. Er is 1x per maand op 

zondag een bankjesdag. 
 

Men kan zelf een bankje openen en of kopen via de website. Ook kun je de financiering 
overleggen met de woningcorporaties, of een bankje laten maken door een timmerman 
in de 1e Oosterparkstraat, etc Of er een activiteit laten plaats vinden: een snertbankje, 

https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/nieuws/nieuws/2015-nieuws/amsterdam-eerste-age/
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/nieuws/nieuws/2015-nieuws/amsterdam-eerste-age/
http://www.bankjescollectief.nl/


5 
 

breibankje etc. om je buren zo uit te nodigen voor een kennismaking. Ook is het 
mogelijk om als bewoner van Amsterdam een route langs de bankjes te maken. 

 
Sonja Bagwhandin zegt dat dit bankje in Suriname heel gangbaar is en onderdeel van 

het dagelijks leven. 
 
Saskia Hubelmeijer kent het bankjes collectief en vraagt waarom op 1 keer per maand 

op dezelfde zondag moet, kan het niet op meerdere dagen of andere dagen bankjesdag 
worden? Of dat er op 1 plein allerlei verschillende activiteiten op meerdere bankjes 

gehouden worden?  
 

Peter Faber zou wel graag op het gebedsplein voor de vrede voor de Muiderkerk, 

bankjes willen zetten en vraagt of er vergunningen aangevraagd moeten worden. 
 

Tanja Bubic weet dit niet zeker, maar elke keer een bankje naar buiten zetten op 
bankjesdag lijkt haar geen probleem. Wel moet er opgelet worden op de loopdoorgang 
rekening houdend ook met slechtzienden zegt Tunny.  

Tanja zal overleggen en contact opnemen met de Muiderkerk.  
 

 
5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 4 juni 2015 en acties 

 
5.1. tekstuele wijzigingen 
-Pagina 1: Tonny Bonnee met twee e’s dus. 

-Pagina 10: Inge Tramm denkt te kunnen concluderen dat i.p.v. Elly vd Mortel. 
 

5.2. n.a.v.  en acties (voetnoten) 
-voetnoot 3. De buurtkamer IJburg zal bezocht worden door de OAR Oost 
-pagina 7-Blok M: sommige nieuwe bewoners hebben de sleutel al gekregen, het 

gezondheidscentrum heeft de ruimte al betrokken. 
- pagina 7: punt 7.3. de participatiemakelaars hebben te kennen gegeven ongelukkig te 

zijn met de uitspraak in de notulen OAR Oost vorige keer, over het overleg met hen en  
hun inzet en medewerking. Tunny en Joke geven aan dat zij deze uitspraak niet delen, 
maar tijdens de vergadering verzuimd hebben hier tegenin te gaan. 

 
6. Verslag plus terugmeldingen uit de drie werkgroepen  Wonen, Participatie.en 

Zorg & Welzijn van de OAR Oost 
 
6.1 werkgroep Wonen:  een 3e gezamenlijke afspraak heeft nog niet plaatsgevonden 

meldt Sara Boerlage, maar moet wel gemaakt worden omdat er zoveel ontwikkelingen 

zijn binnen de stad Amsterdam over senioren en wonen, zie ook www.nul20.nl. Er gaat 

o.a. een nieuwe woningnet in per 1 juli. 

De werkgroep moet nog bepalen wie de trekker wordt, Margareth Moed heeft nog 

vakantie, maar Nienke,Saar, Coen zijn aanwezig en gaan vast een datum prikken.4 

Dick Oosterbaan heeft een informatiebrief van de afwc.nl/nieuws/laatste-nieuws/ 

uitgedraaid voor de OAR leden en toehoorders en werkgroep. 

 

6.2 werkgroep Participatie:  de participatiemakelaars Broer Soolsma als Rob van 

Veelen geven aan dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de financiering van 

burgerinitiatieven. Destijds is in pakhuis de Zwijger afgesproken dat er in de 

programbesluiten van het coalitieakkoord een hoofdstuk opgenomen zou worden inzake 

                                                           
4
 Afspraak wg wonen oar oost bijeenkomst bepalen 

http://www.nul20.nl/
http://www.afwc.nl/nieuws/laatste-nieuws/
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de uitwerking van buurtinitiatieven (financiering, inbreng, rechten en 

verantwoordelijkheden, informatie delen met de buurt) hiervan. Dit is blijven liggen. 

Joke Krull zoekt uit wanneer het onderwerp geagendeerd wordt op een Raadscommissie5 

  

Bijvoorbeeld  het beheer van het pand “ buurthuis Archipel “ is de 

programmering, budgetten beheer, nog niet helemaal duidelijk. Dit zou toch 

geconcretiseerd moeten kunnen worden, hoe zaken tot stand komen, ook als leerproces 

voor anderen. 

 

6.3. Werkgroep Zorg en Welzijn OAR oost 

deze werkgroep  is 1 juli bijeengeweest met Haly Karlioen en Laetitia Kramp.  

De  volgende aandachtspunten zijn geformuleerd: 

- De verbinding tussen formele en informele zorg  

- Hulp bij huishouding (HbH) onder de loep nemen, verloopt nu niet volgens formele 

afspraken en zij zijn ook niet aangesloten bij de wijktafels. 

- waar kan het uitvoerende personeel hun signalen kwijt over het functioneren van de 

zelfsturende teams zonder dat hun contract en werknemerspositie in gevaar komt (via 

een vertrouwenspersoon?, OR etc) 

Nb. De NOAR heeft ook een kleine werkgroepje gevormd, met Tunny Jongejan-Maat en 

Saar Boerlage, inzake de uitvoering WMO ook m.b.t. HbH. Deze werkgroep checkt vooral 

de formele regels.  

 

7. Laatste info over Bestuurlijk Overleg met Nevin Özütok op 8 juli as 
Dick Oosterbaan heeft vandaag de   agenda,verslag en korte notitie binnen gekregen 
en binnen het bestuur OAR Oost verspreidt. Joke, Dick en Frank Stork gaan erheen. 

Onbeperkt Oost gaat ook altijd, (Saskia en Els). Signaal HbH wordt daar ook besproken. 
 

8. De 2 – minuten ronde : 
8.1 Verslag Bijeenkomst “Agenda informele zorg en vrijwillige inzet” (17/06) 
Tunny Jongejan-Maat  en Laetitia Kramp bezochten deze bijeenkomst. Was interessant 

maar de interactiviteit onderling liep niet zo soepel vond Tunny.  
 

Laetitia Kramp zat bij keukentafelgesprek: voorbeelden werden naar voren gebracht 
over de vertegenwoordiging van betrokkenen clienten, zoals mantelzorgers etc . maar 
de praktijk is dus niet aan de orde gekomen. 

 

Afgesproken is dat er een terugkoppeling komt tijdens het BO met Nevin 8 juli a.s. 

8.2 Verslag informatieavond Robert Kochplantsoen 24-uursopvang voor 50 tot 

80 kwetsbare (uitgeprocedeerde) vreemdelingen Leger des Heils project. 
Frank Stork meldt dat burgemeester van der Laan zijn excuses aanbood voor de 

vergunning, eigenlijk is er in de buurt al teveel opvang HvO Querido enz. Dit wordt 
daarom nu een tijdelijke voorziening en nu zijn er ongeveer 22 mensen geplaatst, er 
volgen er nog meer. Er komt een buurtfeest 25 augustus voor de buurt als compensatie 

en kennismaking. 
De OAR Oost is nu vertegenwoordigd in een begeleidingscommissie, en samenwerking 

met o.a. de HvO querido wordt gezocht.  
 

                                                           
5
 Burgerinitiatieven rechten en financiering, wanneer wordt dit geagendeerd binnen de Raadscommissie, actie Joke, Tunny 
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8.3  Verslag Netwerkbijeenkomst Oud Oost: thema GGZ, de veranderingen en 
ontwikkelingen in het aanbod” (25/06) in de Gooyer 

Frank Stork  vertelt dat het vooral over het aanbod ging en niet over verandering en 
ontwikkelingen (lees bezuinigingen) . Daarna was er een netwerkborrel. Frank heeft nu 

meer zicht op welke organisaties zich bezig houden met GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg) maar een actuele sociale kaart is er van de GGZ nog niet. 
 

Saskia Hubelmeijer vraagt of de dak en thuislozen vertegenwoordigd waren?  Frank 
vertelt dat er iemand via CBA, de Volksbond, Regenboog  en HvO Querido 

vertegenwoordigde. Maar wat ze precies doen op het gebied van GGZ is de OAR Oost 
niet helemaal duidelijk. Ook heeft de OAR Oost nog geen zicht op het effect van 
bezuinigingen voor bijv dagopvang psychiatrische clienten bij HVO Querido. Deze tak is 

weer een ander onderdeel dan de verslavingsopvang. Misschien goed om HvO Querido 
Robert Kochplantsoen (locatie voormalige kazerne)eens uit te nodigen bij de OAR Oost?  

 
9. Dwars door de buurt: de deadline is op 20-08-2015 en Dwars verschijnt vanaf 

11/9 

Saar Boerlage wil schrijven over de bezuinigingen op de subsidies voor de 
ouderenorganisaties. Door het bundelen van krachten wil men toch kijken of het 

mogelijk blijft invloed uit te oefenen op het beleid van de centrale stad. 
 

Dick Oosterbaan wil in de komende DWARS schrijven over seniorenhuisvesting, de nota 
en de invulling hiervan, en ook de rol en investeringen van de pensioenfondsen mbt 
ouderenhuisvesting.  

 
10.Rondvraag en sluiting 

 

10.1.Coen Valencamp biedt zich aan als reservelid kascommissie, die na het zomerreces 

bijeen zal komen om de jaarrekening te controleren. 

10.2 Haly Karioen wil een folder met een cursus ontspanningsoefeningen voor Chi Kong in 

Oost de volgende keer meenemen. Deze worden door de zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

vergoed.  

10.3 Mees de Lind van Wijngaarden heeft overleg met Erna Gaal. De komende zorgtafel 

gaat over eenzaamheid, wie wil daar bij betrokken zijn? Saskia Hubelmeijer geeft aan dat 

Arkin ook aandacht besteed aan dit onderwerp en waarschuwt voor dubbele initiatieven.  

10.4 Peter Faber organiseert bijeenkomsten wijs met grijs, om te anticiperen op de oude 

dag en woonomstandigheden en nadenken over een goede en praktische setting. Zij willen 

graag aansluiten bij de werkgroep wonen OAR Oost en vinden het verzamelen van 

informatie  van goede voorbeelden belangrijk. 

10.5 Tonny Bonnee meldt dat de korte vakanties voor gehandicapten op de Rijper eilanden, 

georganiseerd vanuit de Drees wegbezuinigd worden. Dit jaar is de laatste x door het 

verdwijnen van het Dreeshuis. Dit punt wordt meegenomen binnen het overleg met Erna 

van Gaal. 6 

10.6 Saskia Hubelmeijer zal een CBA brief over eigen bijdrage voor wonen en 

vervoersvoorzieningen naar Dick Oosterbaan zenden ter informatie   

                                                           
6
 Wegbezuinigen korte vakanties gehandicapten bij verdwijnen van het Dreeshuis, bespreken met Erna van Gaal , door wg zorg? 
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10.7 Boodschappendiensten voor ouderen 

Nienke de Waal las een bericht in de media (Parool ? o.a.)  over de extra 

dienst”boodschappen voor mensen die het niet meer zelf kunnen, kosten €5 of € 10 

Zij vindt dit best veel, en vraagt zich af of dit niet anders kan ? De thuiszorgorganisatie 

Cordaandoet ook wel boodschappen voor hun clienten binnen de thuiszorguren (HbH), en 

hiervoor wordt er geen eigen bijdrage meer gevraagd via CAK? Frank Stork weet dat er ook 

bewoners met scootmobielen boodschappen willen doen voor bewoners op IJburg, zij 

vragen hier als particulier €2,50 voor. Zij bieden zich aan via Marktplaats. 

Jose van Kooten is coordinator van buurtverzorgstersproject van stichting Interculturele 

Participatie en Integratie (SIPI) en leidt buurtverzorgsters op zie   

s-ipi.nl/buurtverzorgsters-2/,locatie in de Indische buurt en Oostelijke Havengebied. 

Vrouwen uit de buurt bieden informele zorg in de buurt, zie de link voor meer informatie. 

De ondersteuning is kosteloos. De bedoeling is dit uit te breiden naar Oud Oost 

 

Coen Valencamp (vrijwilliger Dynamo/Amsteldorp Aktief ) meldt dat de winkelbusjes in 

Amsteldorp nog wekelijks rijdt voor het doen voor boodschappen voor € 2, = per keer, voor 

meer informatie zie deze link amsteldorpactief.nl/winkelwagen en thuiszorgservice  

Op dinsdag rijdt het busje, De Winkelwagen, vanuit Amsteldorp, Julianapark en Jeruzalem 

naar de supermarkten Albert Heijn, Vomar en de Lidl en weer terug. Voor meer informatie 

en reserverinf kunt u vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar telefoonnummer        

06 27301404. Het busje is toegankelijk voor een rollator. 

  

10.8 Sluiting vergadering onder dankzegging om 16 uur. 

  

http://www.s-ipi.nl/buurtverzorgsters-2/
http://www.amsteldorpactief.nl/projecten.php?p=winkelwagen
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Bijlage 1 Amsterdam wil eerste Age Friendly City van Nederland worden 
 

 

 Forse stijging aantal ouderen in 2030 

 De acht domeinen van de wereldgezondheidsorganisatie 

 

De gemeente Amsterdam dient een aanvraag in bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor deelname aan het 

Age Friendly City concept. Dit heeft het college van b&w dinsdag 10 maart besloten. 

Amsterdam wil een stad zijn waarin het voor ouderen makkelijker is om in contact te blijven met mensen die belangrijk voor ze 

zijn. Amsterdam helpt ouderen om gezond en actief te blijven en geeft ondersteuning aan bewoners die niet meer voor zichzelf 

kunnen zorgen. 

Wethouder zorg en ouderen Eric van der Burg: “Als eerste in Nederland willen wij ons aansluiten bij de Age Friendly City. Het 

aantal ouderen in de stad groeit fors. Ik vind het belangrijk dat wij kennis en projecten uitwisselen met andere steden om een 

optimale leefomgeving voor onze ouderen te creëren. In Amsterdam moet iedereen van 0 tot 100 jaar plezierig kunnen wonen.” 

De uitwisseling van informatie en goede voorbeelden met andere steden staat hierbij voorop. Andere voordelen zijn aansluiting bij 

een wereldwijd netwerk van deskundigen op het gebied van ouderen, de uitgebreide netwerken bieden meer mogelijkheden voor 

financiering en Amsterdam krijgt en geeft begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe methodes. De WHO zet kennis 

en kunde in op acht verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, huisvesting, sociale participatie, respect en 

sociale inclusie (waaronder de bestrijding van ouderenmishandeling). 

Forse stijging aantal ouderen in 2030 

Een van de redenen voor de aanvraag is een flinke stijging van de groep 65‐jarigen in Amsterdam in 2030. Tussen 2012 en 2030 

stijgt het aantal 65‐jarigen in Amsterdam met 55%. Ook de diversiteit onder ouderen neemt fors toe. Het aandeel autochtone 

ouderen stijgt met 25% naar 80.000 ouderen in 2030. Het aantal niet-westerse ouderen stijgen met 170% naar 37.976 ouderen in 

2030. En het aandeel ouderen met als herkomst ‘overige niet‐westerse landen’ stijgt tenslotte maar liefst met 300% naar 10.000 

ouderen in 2030. 

De acht domeinen van de wereldgezondheidsorganisatie 

1. buitenruimte en bebouwing 

2. vervoer 

3. huisvesting 

4. sociale participatie 

5. respect en sociale inclusie (waaronder ouderenmishandeling) 

6. maatschappelijke participatie en werk 

7. communicatie en informatie 

8. maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg 

 

https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/nieuws/nieuws/2015-nieuws/amsterdam-eerste-age/#h3b81cbbf-8bf9-474d-b1a3-c3e088e2a778
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/nieuws/nieuws/2015-nieuws/amsterdam-eerste-age/#hf84b5ee6-4767-4723-8e99-6e9af056b7d3

