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verslag vergadering  Ouderen Advies Raad 
Oost in het stadsdeelhuis Oost 13-10-2016 
 
 

 
 
Aanwezig: Aller Weis,Tonny Bonnee, Afifa Tadmine, Annelies Teunissen (notulist), 

Bob van Weidom Claterbos, Coen Valencamp, Elly van de Mortel, Els de Ruiter, Frank 
Stork (technisch voorzitter), Haicim Mormon, Inge Tramm, Janny Leenders-Post, Joke 

Krull, Laetitia Kramp, Marianne Avontuur, Marianne Westerneng, Mees de Lind van 
Wijngaarden, Nathalie Castillion, Nienke de Waal, Riwka Cohen, Sonja Bhagwandin, 
Tjandra Raghoenathsingh,Tunny Jongejan-Maat, 

 
Gasten:Jannet Weeteling (ElTheto kerk), Regine Huhne, Dini de Ruiter (MM2) en 

Carina Treur (Stichting MEE) 
 
Afwezig met bericht: Saar Boerlage, Carla, de Boer-Raes (oud lid, verhuisd naar 

Zandvoort, maar wil graag zo nu en dan aanschuiven), Dick Oosterbaan, Afifa 
Tadmine, Ria van Gerven, Saskia Hubelmeijer, Haly Karioen 

 
 

 
1. Welkom, berichten van verhindering en agenda vaststelling 
Iedereen wordt van harte welkom geheten door Frank Stork. Nieuwe bezoekers en 

genodigden worden voorgesteld. Tijdens deze vergadering is ook de buurt 
Amsterdam Middenmeer extra vertegenwoordigd: een bewoonster uit de Johan van 

der Waalsstraat en een bewoonster van het Christiaan Huygensplein komen ons 
versterken.  
 

(De Middenmeer maakt onderdeel uit van Watergraafsmeer, maar blijkt qua 
ontwikkeling via gemeentelijk beleid en voorzieningen achtergebleven te zijn. Zij 

hebben bijvoorbeeld geen bewonersontmoetingsruimte etc.) 
 
 

2. korte mededelingen plus wat u nog kwijt wilt om dat in een volgende 
vergadering te behandelen en vaststellen agenda  

 
2.0.Marianne Westerneng: de opbouwwerker van het Wijkopbouworgaan (Johan 
Bosma) was onze stem inzake belangenbehartiging van de bewoners van o.a. 

Watergraafsmeer naar het stadsdeel Oost. Zij vraagt zich af hoe dit nu formeel 
georganiseerd is, onder andere voor haar wijk Jeruzalem (B.O.)? Wellicht een 

agenda-onderwerp voor een plenaire vergadering van de OAR Oost, om dit 
overzichtelijk te maken.1 
 

2.1. Jannie Post-Leenders vraagt naar de stand van zaken over het voorzitterschap.  
Frank Stork zegt nu het stokje van technisch voorzitter van Joke Krull te hebben 

                                                      
1
 Hoe zijn nu de belangen formeel georganiseerd voor WGM nu de opbouwwerker van het WOO formeel 

wegbezuinigd is: inzichtelijk maken voor de oar leden 
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overgenomen. De inhoudelijke taken van het voorzitterschap worden gezamenlijk 
door het OAR Oost bestuur opgepakt.   

 
2.2.” Vrije tijd” bijeenkomst 25 oktober in de Eltheto/Muiderkerk  

Diaken van de Muiderkerk, Jannet Weeteling, komt ons informeren en uitnodigen 
voor een bijeenkomst van een maatschappelijk project voor ouderen genaamd “ Wijs 
met Grijs”. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de Elthetokerk 

georganiseerd, in opdracht van de gemeente ongeveer 3 keer per jaar. Door 
bezoekers worden de onderwerpen aangedragen. Deze keer gaat het om “ de conditie 

om nog wat te doen”  en “ hoe gaat het met de dagbesteding” , wat is er te doen in 
de buurt. 
 

De bijeenkomsten zijn gratis, maar men kan een eigen bijdrage leveren indien 
gewenst. Men kan eventueel ook opgehaald worden bij immobiliteit. De 

bijeenkomsten worden goed bezocht, het gemiddeld aantal bezoekers is 50 tot 60 
personen per keer. De bijeenkomsten zijn inclusief lunch en men is vrij om een 
bijdrage te leveren.   

Bellen voor informatie kan naar : 020-6939260 of wijsmetgrijs@gmail.com. Iets 
lekkers meenemen mag ook zegt Jannet op de vraag van Inge Tramm. 

 
Jannie Leenders-Post hangt de poster voor 25 oktober op in het Brinkhuis in 

Betondorp. 
 
2.3. Tunny Jongejan-Maat vertelt over de succesvolle bijeenkomst vorige keer met 

‘wijs met grijs’  over het medicijngebruik door ouderen. De OAR Oost wil ook graag 
de signalen verzamelen en doorgeven aan de apothekers, zoals afgesproken n.a.v. de 

1 na laatste bijeenkomst. Dit kan via Tunny haar email. Dit onderwerp is ook bij de 
wijktafels aan de orde geweest.  
 

2.4. Ouderenvriendelijk Indische buurt project t/m april 2017 
Heleen Wervers en Eileen Berkvens (-HvA) interviewen Els de Ruiter en Sonja 

Bhagwandin als Indische buurt bewoonsters d.d. 20 oktober in het kader van project  
Ouderenvriendelijke Indische Buurt. Dit is een samenwerkingsverband, waarin 
onderzoekers samen met ouderen, kennis verzamelen over ouderenvriendelijkheid 

van de wijk. Einddoel is de woon- en leefsituatie van (kwetsbare) ouderen in de wijk 
te verbeteren. Met de informatie en vervolguitkomsten over wat ouderen nodig 

hebben, volgt nog een verslag te zijner tijd. Nathalie Castillion wordt er eveneens bij 
betrokken via Tunny Jongejan-Maat. 

Samenwerkingspartners zijn Hogeschool van Amsterdam, GGD Amsterdam, Ruimte 
en duurzaamheid gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, stadsdeel Zuid, Ben Sajet 
Centrum, Cliëntenbelang Amsterdam en Vumc (afdeling Metamedica) 

2.5. Amsterdamse Buurvrouwen Contact (ABC), www.abcamsterdam.org 

Sonja Bhagwandin informeert de aanwezigen over dit project. Het ABC geeft 
Nederlandse taalles aan laaggeschoolden, bij mensen thuis. Het ABC heeft weer 
plaats voor nieuwe cursisten. 

Coen Valenkamp oppert Sonja de mogelijkheid om contact op te nemen met 

Samenspraak, misschien kan men samenwerken of informatie uitwisselen. Zij zijn 
gevestigd op de K.Onneslaan. 

Inge Tramm vraagt hoe het zit met de aanname procedure bij ABC. Bij project 
Samenspraak is zij destijds geweigerd vanwege haar accent, ondanks het feit dat zij 

een scriptie in het Nederlands heeft geschreven 

mailto:wijsmetgrijs@gmail.com
http://www.abcamsterdam.org/
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Nienke de Waal heeft onderwijservaring en vindt vrijblijvendheid vaak een punt. Zij 

heeft negatieve ervaring met projecten, doordat er soms weinig structuur zit in de 
lesaanpak. 

 
Tonny Bonnee, heeft ook taalles gegeven lang geleden aan Marokkaanse vrouwen in 
het buurthuis, maar stoorde zich destijds aan vrouwen die tijdens de les hun telefoon 

opnamen omdat zij gebeld werden door hun echtgenoten. Zij raadt aan om je van  
tevoren goed te laten informeren wat de functie en methode inhoudt, om 

teleurstellingen te voorkomen en gemotiveerd te blijven. 
 
Voor meer informatie zie de website  www.abcamsterdam.org (bestaat sinds het jaar 

2000) of vraag info aan Sonja Bhagwandin direct na de vergadering wat het initiatief 
inhoudt.  

 
3 Stichting Mee regio Amstel en Zaan, https://www.mee.nl/over-mee-nl 
Het ideaal van stichting Mee is een inclusieve samenleving voor mensen met een 

beperking. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in 
plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een 

samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden 
gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder 

individu een waardevol leven kan leiden via 
participatieprojecten, cliëntondersteuning en academie. 
 

De organisatie van stichting Mee is opgedeeld in regio’s/teams, cliënt 
ondersteuning 

Gastspreker Carina Treur is van de regio en omgeving Amstel en Zaan en ingedeeld 
in het team langdurige zorg (WLZ wet langdurige zorg). Zij doet aan cliënt 
ondersteuning voor de kwetsbare burgers die minder zelfredzaam zijn en niet goed 

voor zichzelf op kunnen komen. Zij hebben baat bij een onafhankelijke en 
professionele cliëntondersteuner. MEE wordt door de meeste gemeenten en alle 

zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. 
Doorverwijzing naar MEE gaat  o.a. via het sociaal loket bij het stadsdeelloket. 
De doelgroepen van MEE zijn over het algemeen mensen met een verstandelijke 

beperking, lichamelijke gehandicapten en ouderen met chronisch ziekten.  
 

Er worden in haar team WLZ, ook cliënten begeleidt naar verpleegkundige zorg, 
bijvoorbeeld via PGB (Persoonsgebonden Budget) als er al wel een (CIZ) indicatie is, 
of deze wordt aangevraagd i.s.m. de huisarts. Voor mensen voor wie er nog veel 

onduidelijkheid bestaat over MEE zie ook de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz 
 

Vragen vanuit de aanwezige mensen: 
 
Riwka Cohen vraagt naar informatie en bereikbaarheid van MEE? 

Dit kan via de website en er is een folder bereikbaar. MEE is telefonisch bereikbaar 
tussen 8.30-12.30 uur, hoofdkantoor in der Kinderenstraat. 

https://www.mee.nl/over-mee-nl 
 
N.a.v. de vraag van Laetitia Kramp hoe het nou precies zit met de inzet van 

begeleiding door vrijwilligers? Dit wordt via het antwoord van de medewerker niet 
veel duidelijker. MEE werkt in elk geval met betaalde hbo-krachten en vrijwilligers 

worden ingezet als maatjes voor de cliënten. https://www.mee.nl/clientondersteuning  
 
Coen Valenkamp vraagt hoe Stichting Mee zich verhoudt zich tot andere organisaties, 

is er veel overlap? 
 

http://www.abcamsterdam.org/
https://www.mee.nl/over-mee-nl
https://www.mee.nl/participatieprojecten
https://www.mee.nl/clientondersteuning
https://www.mee.nl/academie
http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
https://www.mee.nl/over-mee-nl
https://www.mee.nl/clientondersteuning
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MEE staat naast de mensen, voorheen waren dat mensen met verstandelijke 
beperking, maar nu ook voor ouderen zegt Carin. MEE onderscheidt zich omdat zij 

vanuit de cliënt denkt. 
 

Tonny Bonnee kan het beamen, zij is jaren mantelzorger voor haar broer en heeft 
goede ervaringen met MEE. 
 

Els de Ruiter denkt ook dat MEE aanvullend is qua aanbod, juist die begeleiding is 
heel goed, nu er zoveel wegbezuinigd is.  

 
Marianne Avontuur werkt bij Humanitas als vrijwilliger. Zij weet dat Humanitas ook 
samenwerkt met stichting MEE. 

 
Tjandra Raghoenathsingh vraagt aan wie stichting Mee verantwoording aflegt?  

De aanvraag/doorverwijzing komt via de gemeente binnen zegt Carina. Bijvoorbeeld 
via het Sociaal loket. Dit verzoek tot ondersteuning komt vervolgens binnen op het 
bureau van Mee en wordt uitgezet binnen de organisatie. Onafhankelijke clip 

ondersteuning wordt door de meeste gemeenten en alle zorgkantoren ingekocht en 
aan hen moet MEE zich dan ook verantwoorden. 

 
Mees de Lind van Wijngaarden vraagt naar de consequenties voor de wijkteams en 

hun betrokkenheid t.g.v. decentralisatie van de AWBZ gelden naar de gemeentes.  
 
Carina Treur antwoordt dat er in elk geval personele consequenties zijn: contracten 

zijn niet verlengd, kleinere teams en voor de cliënten langere wachttijden zijn 
ontstaan. Maar qua toewijzingsbeleid binnen MEE is er niets veranderd aan de 

organisatiestructuur. 
 
 

4. Notulen 1 september jl. bespreking nieuwe stijl en n.a.v.  
4.1.Tekstueel 

Het aantal exemplaren van afgedrukte notulen was net te weinig deze bijeenkomst, 
met excuses namens de organisatie van OAR Oost. 
Tekstuele wijzigingen zijn niet van tevoren naar het secretariaat OAR oost 

toegezonden, waardoor er geen tekstwijzigingen zijn. Hiermee zijn de notulen 
vastgesteld met dank aan de notulist. 

 
4.2. N.a.v. en actiepunten 
Pagina 6: de sheets over de bijeenkomst “financiële uitbuiting van ouderen” zouden 

naar OAR Oost toegezonden worden. Maar bij het secretariaat OAR Oost is nog niets 
binnengekomen. Marianne Westerneng belt naar de organisatoren waar het verslag 

blijft.   
  
5. Laatste informatieve ontwikkelingen inzake gemeentelijk beleid 

 
5.1. Wijkzorg: evaluatie wijktafel; 

In Amsterdam-Oost werd eerder de term wijkzorg geïntroduceerd, een manier van 
werken waarbij zorg en welzijn dicht bij de bewoners georganiseerd is. Het idee is om 
professionals, vrijwilligers en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Dat 

lukt echter alleen als iedereen elkaar goed kent en weet wie wat doet en waarom. Het 
instrument “Wijktafels” zijn daarom georganiseerd, dit zijn netwerkbijeenkomsten die 

eens per 6 weken worden georganiseerd in de acht wijkservicepunten in Oost. Dit 
overleg draagt bij aan beter afgestemde wijkzorg, zodat bewoners zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt. Iedereen is welkom tijdens 

deze wijktafel bijeenkomsten. Zowel wijkverpleegkundigen, maatschappelijk 
werkenden en huisartsen, maar ook vrijwilligers(informele zorg) ontmoeten elkaar 

daar en kunnen gegevens/ervaringen uitwisselen. 
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Tunny Jongejan-Maat (HbH) is vanaf het begin betrokken bij het ontstaan, opzet en 
nu evaluatie van de wijktafel i.s.m. o.a. kwartiermaker Nienke Gasseling. Een aantal 

verbeterpunten zijn nu na 1 jaar opgesteld: 

Duidelijk programma, duidelijke gespreksleider, een casus (anoniem) per keer en 

duidelijk afsluiten. Dus meer structuur in het overleg brengen, zodat het meer 
effectiviteit heeft op de gezamenlijke plan t.a.v. een bewoner. Een gemeenschappelijk 
thema uitdiepen, naar voren gekomen bij meerdere wijktafels, is ook een optie. 

  
Hoe bereiken we de Amsterdammer, is ook een item ter verbetering. Tunny denkt dat 

er via het bereiken van sleutelfiguren uit Oost, meer informatie uit de buurt 
opgehaald kan worden. Dit kan dan weer teruggekoppeld worden naar de 
beleidsmakers in het stadsdeel en de stad. Hierop wordt actie ondernomen. 

 
In Oost waren twee kwartiermakers, maar Nienke Gasseling zal naar de centrale stad 

vertrekken en haar collega Daniëlle Veljkovic zal blijven in Oost.  
 
5.2. Hulp bij het Huishouden (HbH) nog niet vertegenwoordigd bij de 

wijktafel 
Zorgaanbieders als Cordaan, Amstelring, Leven en Zorg en Unalzorg bieden zowel 

persoonlijke verzorging als HbH aan bij cliënten thuis. Het is bedoeling om d.m.v. het 
pilotproject Hbh in Oost bij nieuwe cliënten de behoefte aan zowel zorg- als 

huishoudelijke ondersteuning in één brede intake te inventariseren. Het vreemde is, 
dat er vanaf begin april 2016 nog maar enkele van die intakes hebben plaats-
gevonden. Het is tot nu toe niet duidelijk waar dat aan ligt. Er worden in de komende 

periode gesprekken gehouden met klanthouders (zorg en Hbh) van bovengenoemde 
organisaties om de oorzaak op te sporen. 

Duidelijk is geworden -ook bij het symposium over ‘langer thuis wonen’ in 
Watergraafsmeer, wat voor een belangrijke rol HbH in de zorgketen heeft rondom de 
cliënt/bewoner. “Hun signaleringsfunctie aan de verpleging en artsen is 

wegbezuinigd, evenals het aantal uren extra ondersteuning bij de cliënt thuis. Terwijl 
zij toch het minste aan uurtarief kosten!” 

 
Bij de uitspraak van de rechtszaak aangespannen door het CBA n.a.v de korting op 
de Hbh, zonder dat er rekening werd gehouden met de persoonlijke situatie van de 

cliënt, er meestal geen onafhankelijke cliëntondersteuner werd ingeschakeld en de 
definitie van “een schoon en netjes huis” niet duidelijk geformuleerd was. De korting 

werd dus niet volgens de WMO uitgevoerd. De gemeente is er nog mee bezig wat de 
consequenties van deze rechtszaak zijn voor de uitvoering en financiering. Alle 
aanbestedingen, ook die voor de Hbh moeten opnieuw worden ingediend omdat de 

gemeente verschillende criteria hanteerde voor oude en nieuwe aanbieders. De wet 
verbiedt dit.  

 
“Een vervelende nevenwerking in de praktijk van deze onzekerheid is dat 
medewerkers HbH maar steeds korte contracten krijgen en er steeds wisselende 

medewerkers HbH bij de cliënt thuis komen. Over het algemeen wordt dit zowel door 
de medewerkers als door de cliënten als (zeer) onprettig ervaren,” zegt Elly van de 

Mortel.  
 
Mees de Lind van Wijngaarden vraagt naar de huidige structuur van de wijktafels, er 

wordt toch gesproken over de wijktafel met de term Alliantie-vorming. Wat houdt dat 
dan in?  

 
Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en Mee konden bij de aanbesteding (juli 2016) 
een plan voor Alliantievorming per gebied in de Wijkzorg indienen. Een dergelijke 

Alliantie kan bestaan uit vertegenwoordigers van 4 zorgaanbieders, 2 welzijns-
organisaties en MEE. Ook de realisatie van deze plannen is uitgesteld tot 1 – 6 – 

2017. 
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“En schuiven er aan de wijktafel ook beleidsmakers van de gemeente aan?”, vraagt 

Coen Valenkamp? Nienke Gasseling en Daniëlle Veljkovic zijn kwartiermakers, zegt 
Tunny . Zij geven nu de signalen door aan de beleidsmakers van de gemeente. Een 

enkele keer zijn er ook andere wmo-ambtenaren bij wijktafels aanwezig. 
 
Verwijzing naar het uittreksel uit de Groene Amsterdammer 15-09-2016 rondgedeeld 

aan de aanwezigen inzake de steeds hoger wordende bijdrage aan de zorgkosten.  
 
11 oktober is er een platformbijeenkomst geweest van mantelzorg bij CBA  
Frank Stork zegt dat er een verslag volgt en wordt toegezonden. De mantelzorger zelf 
voelt zich vaak een vergeten groep. 
 

 
6 Kort verslag van bijeenkomsten 

6.1. Symposium “langer thuiswonen” in Watergraafsmeer 6 oktober:  
Terugkoppeling door Frank Stork: er was een presentatie van onderzoeken in de 3 
dorpen Jeruzalem (gezondheid door de GGD), Amsteldorp ( door Kennisland t.b.v. 

innovatie) en Betondorp (UvA studenten inzake zelfredzaamheid *) en men ging 
daarna uiteen in 3 gespreksgroepen met een gespreksthema zoals vroeg signalering 

etc.. Er waren veel professionals en hulpverleners, maar nauwelijks bewoners 
vertegenwoordigd, meldt Frank. Er was alleen een advertentie in de Echo geplaatst 

op het allerlaatste moment door de gemeente. Ook vond hij het jammer dat de buurt 
Middenmeer 2 niet meegenomen is met de onderzoeken, een gemiste kans meent hij. 
Er wonen immers veel 80 jarigen daar. Een evaluatie van het symposium volgt nog 

met Joke van Vliet, de gebiedsmanager. Wel wil zij dan graag concrete voorstellen als 
zij een bespreking houdt met vertegenwoordigers van de OAR Oost. 

Graag wil Frank de buurtbewoners erbij betrekken, vandaar ook mw. Huhne en mw. 
de Ruiter vandaag hun buurt vertegenwoordigen. In Middenmeer 2 is er bijvoorbeeld 
geen geld beschikbaar voor een buurthuis of ontmoetingsruimte, dit is al jaren zo. 

Men denkt nu aan het Huygensdoc op het Huygensplein, zegt mw. Huhne. Er wordt 
ook gedacht om de corporaties te benaderen, suggestie van Joke Krull, of de kerk 

Martelaeren van Gorkum (suggestie Inge Tramm, die het na gaat vragen).  
 
*er werd tijdens de presentatie Betondorp onderscheid gemaakt in hoog en 

laagopgeleide ouderen, dit werd als opvallend en als kwetsend ervaren door de 
vertegenwoordigde bewoners. Hier wordt in de nabeschouwing nog aandacht aan 

besteed; (O +S).2 
 
6.2.Week van de eenzaamheid begin oktober, nazomerlunch door Humanitas  

De lunch i.s.m. Humanitas (Marianne Avontuur) georganiseerd in grand café Genieten 
d.d. 23 september, was erg gezellig en werd als zeer positief ervaren. Er komt een 

vervolg op zegt Frank Stork.3 
 
6.3. Nationale burendag 24 september  

Marianne Avontuur vertelt dat er in Betondorp ook de burendag werd gevierd en dat 
zij het als heel gezellig en geslaagd heeft ervaren. Vooral ouderen waren 

vertegenwoordigd en de ambiance was leuk aangekleed. In ‘t Muziektentje werd tot 
haar spijt voornamelijk housemuziek gedraaid, en pas in de middag kwam de 
achtergrondzanger Theo van t Hert het gezelschap verrijken.  

 
Marianne Westerneng heeft de Hippiemarkt op Oostpoort bezocht, zegt ze. Er was 

o.a. een interessante modeshow. 
 
6.4. Fietssafari in het stadsdeel Oost door beleidsambtenaren 13 oktober jl. 

                                                      
2
 Respons enquete en invloed op uitslagen en beeldvorming, hoe gaat O+S daarmee om- actie Tunny 

3
 Vervolg organiseren t.z.t. voor ontmoetingen met ouderen i.s.m. Humanitas (Frank en Marianne) 
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Coen Valenkamp was vertegenwoordigd als chauffeur van project “Winkelwagen” 
(Amsteldorp Actief) in het Hoekhuis. Hij deelt met ons de ontmoeting van 5 

vrijwilligers van buurtinitiatief Amsteldorp Actief met 3 langsfietsende groepen 
beleidsambtenaren. Dit alles in het kader van een oriëntatie op de WMO 2020 voor de 

beleidsmakers van o.a. Zorg, WMO, kindermishandeling, gehandicapten etc., door de 
centrale stad zelf geïnitieerd (o.a. door Jette Bolle). De ambtenaren hebben die dag 
door stadsdeel Oost diverse wijkpunten bezocht en met name de informele zorg en 

buurt initiatieven bezocht en gesproken. Met vragen waar men tegenaan loopt of wat 
de successen zijn, om zich een beter beeld te vormen wat er leeft in de wijken. 

 
Hun vragen waren o.a. over hoe het buurtinitiatief ontstaan is, waarom het al zo lang 
kan bestaan (succesfactoren), vraag naar de signalen uit de buurt, wat wordt 

daarmee gedaan; de routing, de regelgeving en bureaucratie, de samenwerking met 
de welzijnsorganisaties in de stad. 

 
6.5.Pilot Tuinafval project in Amsteldorp 7 oktober 
Tijdens ledenvergadering van Amsteldorp Actief  kwamen Surdar Truijens, 

stadsdeelmedewerker Schoon en haar leidinggevende Riny de Jong vertellen over de 
pilot Tuinafval project in Amsteldorp. Graag zoeken zij aansluiting met het project 

Groene Vingers (vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding de tuinen in Amsteldorp 
onder handen nemen). Het is de bedoeling vanuit de gemeente dat het tuinafval 

verzameld wordt in compostbakken in het dorp, en dat er compost van gemaakt gaat 
worden die weer in de tuintje van de bewoners gebruikt kan worden. Zo krijg je 
recycling van afval en ook is het een bezuiniging op de inzameling door de gemeente. 

Ter zijner tijd kan het ook worden uitgebreid naar Middenmeer 2 (MM2) en Jeruzalem 
(tuindorp Frankendael), vertelt Coen Valenkamp ons. 

 
6.6.Vooruitlopend op de week van de toegankelijkheid d.d. 8 oktober  
Het project op stap met rolstoel en blindenstok in de horeca in Oost bij Night 

beschreven in de Dwars nr. 188 pagina 17. En in de Meevaart  het project met 
Onbeperkt Oost:  

Inge Tramm vertelt over een bijeenkomst/cursus voor hulpverleners in de Meervaart 
voor slechtzienden en doven waar mensen rondgeleid werden om meer empathie te 
ontwikkelen voor deze groep.  

 
6.7.Bijeenkomst Gebiedsplannen Indische buurt 10 oktober in de Meevaart 

Bewoners, ondernemers en professionals uit de Indische Buurt maken samen het 
Gebiedsplan Indische Buurt 2017. Er waren ook themagroepen gevormd, over 
bijvoorbeeld werk en inkomen, zie ook http://indischebuurtbalie.nl/praat-mee-over-

de-indische-buurt-maandag-10-oktober. Nathalie Castillion vond het geen 
brainstormsessie, maar juist een beetje te veel van tevoren ingevuld en voorgekookt 

door de organisatoren. Ook waren er weinig bewoners aanwezig. Er komt nog een 
vervolg in het Stadsdeelkantoor van Oost. Misschien kan dit als aandachtspunt 
meegenomen worden naar het B.O. van 24 oktober?4 

 
Joke Krull als oud-politicus en bewoner van de Weesperzijdestrook, heeft ervaren dat 

-eerst de behoeftes ophalen van de bewoners en dan pas een gebiedsplan maken – 
een betere werkwijze is. 
 

Inge Tramm vertelt over de vernieuwing van het Makkassarplein, dit renovatieproces 
met integrale aanpak, is toch wel goed gegaan? Er is zelfs een boekje over gemaakt 

en uitgegeven in 2016, maar daar was toen ook genoeg subsidie voor. 
 
 

                                                      
4
 Gebiedsplan Indische buurt, aandacht voor winkels en voorzieningen meenemen naar B.O. 24 oktober (DB OAR-O) 

http://indischebuurtbalie.nl/activiteit/20620/praat-mee-over-de-indische-buurt-maandag-10-oktober
http://indischebuurtbalie.nl/activiteit/20620/praat-mee-over-de-indische-buurt-maandag-10-oktober
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Bestuurlijk Overleg (B.O.) met Nevin Özűtok , portefeuillehouder zorg  24 
oktober a.s. in stadsdeel Oost 

Vragen  
Tunny Jongejan-Maat wil het onderwerp buurt Middenmeer 2 op de agenda zetten. 

Hen graag meer betrekken bij de buurtonderzoeken etc. Zij hebben ook geen 
ontmoetingsruimte, terwijl er ook veel ouderen wonen.  
 

Tjandra Raghoenathsingh: medicatie-gebruik door ouderen door de apothekers laten 
checken, door de zogenaamde reviews. Dit naast het medicijn gebruik zetten, wat 

mensen kopen op eigen kosten en niet geregistreerd staat in het systeem van de 
apotheker en de huisarts. Er gaat veel mis. Apotheker Bouwman in Betondorp, schijnt 
het wel te doen zegt Bob van Weidom Claterbos. 

 
Marianne Westerneng: vertelt dat zij nu recht heeft op individueel Aanvullend 

Openbaar Vervoer, omdat zij door haar ongeval vorig jaar, niet meer goed tegen 
verkeersdrempels kan. Zij wordt dan rechtstreeks naar haar plaats van bestemming 
gebracht met Transvision. Er zijn zelfs wisselingen mogelijk, bij transfers via de NS 

en de Valys etc. De aanvraag gaat via het WMO-loket maar je hebt een verwijzing 
van een arts of specialist nodig. Hevige incontinentie kan ook een indicatie zijn! 

 
Jannie Leenders-Post heeft een vraag over het kunstgrasveld in Betondorp. Dit 

wordt ook gebruikt door Golden Sports. Doet het Stadsdeel nog aan onderzoek of hier 
ook milieuonvriendelijke korrels verwerkt zijn? Volgens Frank hoort dit onderwerp bij 
pfh. Thijs Reuten en vraagt het nog na.5 

 
Mees Linden van Wijngaard vraagt of er nog relevante uitkomsten zijn gekomen uit 

de bijeenkomst van portefeuillehouders Amsterdam breed, begin september? 
Het ging ook over eenzaamheidsbestrijding waarvoor een nieuw programma (en dus 
project) is ontworpen, waar 1 miljoen voor uitgetrokken wordt. Wat is de rol van het 

stadsdeel Oost in dit kader?  
 

Volgens Tunny Jongejan-Maat wordt dit onderwerp eenzaamheid via het beleid van 
Age Friendly City geïmplementeerd bij de WMO, zij vraagt het na.6 
 

Nathalie Castillion wil graag dat de OAR Oost nog wijst op de noodzaak van 
voorzieningen in de buurt als aandachtspunt bij de opstelling van de gebiedsplannen 

(winkels, buurtrestaurant, kapper etc.) 
 
 

7. Tips voor artikel van de OAR Oost in de buurtkrant de Dwars 
De Dwars #189 wordt verspreid rond 28 oktober a.s. en er staat een artikel over het 

thema wonen in. In het decembernummer #190 zal het over mobiliteit gaan. 
De buurtkrant de Brug komt  rond de 27ste uit.  
 

8. Rondvraag (20 minuten) en sluiting 
8.1. Hacin Mormon meldt een verkeersknelpunt:kruising Dappermarkt en Pieter 

Nieuwlandstraat. De straat is verbreed, het voetpad is versmald en met haar 
scootmobiel komt zij in de knel. Zij kan terecht bij Inge Tramm, van werkgroep 
toegankelijkheid van Onbeperkt Oost en de OAR Oost 7 

 
8.2.Tonny Bonnee; meldt dat er een hartjeswinkel (recyclingwinkel) in Jeruzalem is 

geopend, op de van ’t Hofflaan. Er zijn leuke dingen te brengen en te halen voor 
weinig. 

                                                      
5
 Gaat Stadsdeel Oost nog onderzoek doen naar schadelijke korrels op sportvelden (kunstgras) actie Frank Stork 

6
 Thema eenzaamheid onder ouderen: relatie met AFC en beleid WMO navragen, actie Tunny  

7
 Afstemmen met Onbeperkt Oost inzake vernauwde doorgang bij P.Nieuwlandstraat (actie Hacin en Inge Tramm) 
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Volgende OAR Oost donderdag 3 november a.s. om 14.uur in de Raadszaal 
van Oost. 


