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donderdag  3 – 05 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Aller Weis, Tonny Bonnee, 
Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Jan Dijk, Elly van de Mortel, Els Nicolas  
(notulist),  Marianne Westerneng, , Sonja Bhagwandin, Tunny Jongejan-Maat, , 
Ineke Vervoort, Annelies Teunissen, Ria Koimans, Saar Boerlage, Ria van Gerven, 
Coen Valenkamp, Nienke de Waal, Marianne Avontuur, Dini Eekhuis, Abdeslem el 
Mahraoui. Saskia Hubelmeijer. Joke Raak (Dynamo), Juliette Franssen 
(Dynamo),Hansje Albers Meijer, Hanna Molly, Mees de Lind van Wijngaarden, 
Nathalie Castillion.  
 
 

Berichten van verhindering: Afifa Tadmine, ,. Regien Laagland, Annette Wiese, 
Dick Oosterbaan, Haly Karioen, Tjandra Raghoenathsingh, Inge Tramm, Judith 
Kiers, Bob van Weidom Claterbos. 
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. 
  
2.Korte mededelingen 
2a Joke R.: Zij is projectleider huiselijk geweld/misbruik van o.a. ouderen. Op 15 
juni is de werelddag ouderenmisbruik. Omdat dit op een vrijdag is, organiseren 
wij een bijeenkomst op 14 juni 2018 van 14.00-17.00 uur in Grand café Genieten. 
Thema is: hoe voorkomen we misbruik van ouderen? Er worden verschillende 
sprekers uitgenodigd, zoals Semilla Tesken van de st. Kezbah over “hoe herken je 
misbruik”? Politie, Dynamo en/of Civic, Meldpunt, Veilig thuis e.a. 
Heeft de OAR thema’s voor die dag? 
Marianne W.: de financiële consequenties. 
Tunny J.: een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd, maar die zijn ook 
niet altijd te vertrouwen. 
Joke R.: zal iemand zoeken die hier op in kan gaan. Van belang is ook wat de 
branche van bewindvoerders doet om misbruik te voorkomen/te signaleren. 
Marianne A.: Humanitas heeft hierover voorlichting gegeven aan de vrijwilligers. 
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Als er vermoedens zijn van misbruik moet dat altijd gemeld worden aan de 
coördinator, die er dan mee aan de slag gaat.  
Joke R.: er is een meldcode voor professionele organisaties; nog niet voor 
vrijwilligers. 
Annelies T.: Ik heb gehoord dat mantelzorgers en huishoudelijke hulpen misbruik 
maken van kwetsbare ouderen: dat ze bestolen worden. Dit kan volgens de 
politie niet bewezen worden. 
Hanna M.: Is er aan gedacht de kerken erbij te betrekken? 
Marianne W.: een c.v.-monteur in Diemen heeft gestolen; je moet er dus altijd 
bij zijn. 
Frank S.: vóór de bijeenkomst is er een lunch waar iedereen welkom is en erna 
een borrel. 
Joke R.: bij de lunch kunnen alvast dergelijke punten geïnventariseerd worden. 
Voor nu: bedankt en tot ziens. 
 
2b Tunny J.: - Jan D. heeft voorgesteld iemand van Kennisland uit te nodigen om 
te vertellen wat ze doen. Jan is daarmee in contact gekomen en heeft begrepen, 
dat zij allerlei activiteiten en organisaties in een buurt (W.gr.M in dit geval) meer 
met elkaar in contact willen brengen en laten samenwerken. Ze worden 
uitgenodigd. 
-7 juni komt Anita Hohenstein en een wijkagent naar de OAR om voorlichting te 
geven over voorzieningen t.a.v. veiligheid in brede zin. 
-Mireille van Gils  (Humanitas) komt verslag uitbrengen over de 75 huisbezoeken. 
-De ontwikkeling van het Mentrum-gebouw is onduidelijk. 
Ineke V.: er is al twee jaar gesteggel tussen stadsbestuur, stadsdeelbestuur en 
woningcorporaties over bestemming, aankoop etc. 
Tunny J.: binnenkort is er een gesprek met bestuurscommissieleden van W.gr.M 
en dat zullen we inbrengen. 
 
 
3. Notulen van 1 februari 
 3.1. Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 3.2. Naar aanleiding van: 
3.2.a. In de OAR-vergadering heeft Saar B. gevraagd naar het beleid van Dynamo 
t.a.v. de buurtkamers. Op Zeeburgereiland was een groep vrijwilligers– 
buurtbewoners, die activiteiten, o.a. koffieochtenden, hadden georganiseerd. De 
vrijwilligers runden dat. Ook was er een programma-commissie die andere 
activiteiten planden. Dynamo heeft het beheer naar zich toegetrokken en de 
vrijwilligers aan de kant geschoven en ook de programma-commissie opgeheven, 
zonder de mensen daarover te raadplegen.  
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Juliette F.: Er zijn in iedere buurt buurtkamers / trefpunten / servicepunten. 
Daartoe heeft het stadsdeel opdracht gegeven. Dynamo en andere 
welzijnsoganisaties hebben daar het beheer over, d.w.z. dat ze een coördinator 
aanstellen terwijl vrijwilligers het centrum runnen. Als het op Zeeburgereiland 
niet goed gaat moet je een gesprek aangaan met de coördinator, Stella Groen. 
Koffieochtenden is wel een van de kernactiviteiten van een buurtkamer. 
Annelies T.: Spreekt Juliette namens Dynamo? Zij heeft ook gehoord dat over de 
hoofden van de gebruikers dingen worden besloten. Zij heeft het idee bij Juliette 
gelanceerd om een gebruikersraad in te stellen. 
Marianne W.: heeft ook die ervaring: ze nam deel aan een cursus, maar opeens 
verschoven de tijden en dagen daarvan, zodat de groep cursisten uit elkaar viel 
en de cursus werd opgeheven. 
Juliette F.: Spreek hierover met de beheerder / coördinator. 
3.2.b. Saskia H.: Veel mensen met een scootmobiel kunnen daar niet goed mee 
overweg en gebruiken hem niet en blijven dus thuis zitten. Er zouden lessen 
moeten komen. 
 
4. Levenstestament 
Els N.: Het overzicht dat jullie gekregen hebben is een stappenplan wat je moet 
doen om goed te regelen wat je wensen zijn voor ‘je laatste dagen’ en na je 
overlijden. Het is nog niet compleet; een aantal punten moeten nog aangevuld 
worden, b.v. je kunt een levenstestament zelf opstellen, maar je kunt het ook 
door een notaris laten doen.  
Voor nu is van belang: hebben jullie nog suggesties voor aanvullingen en vinden 
jullie dat we voor een breed publiek een bijeenkomst hierover moeten 
organiseren? 
Saskia H.: Het leeft bij een breed publiek, dus bespreek het inderdaad voor een 
breed publiek, waarbij je in kleinere groepen er op door kunt gaan. 
Marianne W.: het is een goed stuk. 
Hanna M.: je zou bij ‘begraven of crematie’ moeten toevoegen: in Nederland of 
elders. En er zou wat meer over de financiële kant in moeten komen. 
Saar B.: Als je een mantelzorger hebt die als mantelzorger goed is, maar het niet 
eens is met je wensen, wat dan? 
Ria K.: Jij bepaalt wie beslissingen neemt en dat moet je vastleggen. Dat is niet 
per se je mantelzorger. Daarnaast moet je altijd je ‘wil’ bij je hebben: zie het stuk. 
Abdeslem E M.: Ouderen met taalproblemen hebben het moeilijk. Dynamo 
houdt een spreekuur in het ziekenhuis, maar als de tijd van het spreekuur om is 
worden mensen naar huis gestuurd zonder een afspraak. 
Ria K.: Het overzicht kan misschien vertaald worden voor de belangrijkste 
ouderen-groepen. 
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Annelies T.: Kan Dynamo of een andere welzijnsinstelling hier in faciliteren? 
Juliette F.: Ondersteuning kan gevraagd worden bij het maatschappelijk werk; 
het is maatwerk. Daar moet misschien eens over gepraat worden. 
Hanna M.: Privacy weegt sterk. 
Cor V.: Wilsbekwaamheid is een centraal punt. 
Els N.: Dat is zeer belangrijk en we moeten nog uitzoeken wat daar bij komt 
kijken. 
Tunny J.: Veel eenzamen die niemand hebben of vertrouwen hoe kunnen die toch 
een vertrouwenspersoon krijgen? 
Gaan we ermee verder? Unaniem ja. 
Elly v.d.M.: iemand die een overlijden had aangemeld, maar zelf juridisch niets 
met de overledene te maken had werd financieel aansprakelijk gesteld voor alle 
kosten… 
 
5. PAUZE 
 
6. Speerpunten 2018 
6.a. Happy Ouwer 2.0 
Tunny J.: Stand van zaken: 15 mei 13.30 (inloop) 14.00-17.00 uur in de Meevaart. 
Flyers zijn deze week klaar en de uitnodigingen worden verstuurd. 
Mees v.d.L.v.W.: We laten het doorgaan, omdat het een groei-activiteit is. Nu is 
de bijeenkomst voornamelijk met sleutelfiguren van de migrantenorganisaties. 
Later volgt een bijeenkomst met ook de achterbannen van de organisaties. 
Tunny J.: We willen horen wat de mensen ervaren. 
6.b. Symposium wonen 
Saar B.: Er is geen nieuws, maar er lijkt beweging in te komen o.a. via NOAR. 
 
7. Laatste informatie 
7.a. Bijeenkomst “Zorgeloost” 
Annelies T.: Initiatief van Kennisland met als doel de samenhang van de zorg in 
de buurt te verbeteren. De eerste bijeenkomst was vooral voor professionals. Bij 
deze tweede bijeenkomst waren meer ‘burgers’ / vrijwilligers. 
Frank S.: Kennisland wil zichtbaar maken wat er aan vraag en aanbod is w.b. zorg 
in de buurten. We zullen ze uitnodigen voor de OAR. 
7.b. Juliette F.: op 7 juli vindt “Amsteldorp ontdekt” plaats. 
Coen V.: Rijdt in Amsteldorp op de winkelbus. Je hoort dan veel en je doet iets! 
Dit zou ook in andere buurten moeten. 
7.c. Wijktafels: zie AVI-lijst 
7.d. Ketenzorg. Op 7 juni komen mensen van OLVG en VUmc naar de OAR voor 
informatie. 



 verslag OAR 5 april 2018  

7.e. Woningnet. Gebrek aan ondersteuning van mensen zonder pc is o.a. door 
NOAR aangekaart bij AFW en de gemeente. 
 
  
8. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
 Het buurtfeest op 26/5 is uitgesteld. 
 
9. DWARS door de Buurt. 
In het volgens nummer komt Transmurale zorg aan de orde. 
 
10. Rondvraag 
-Abdeslem E.M.: Op bevrijdingsdag is om 10.00 uur een ontbijt. Iedereen is 
welkom! 
-Annelies T.: meldt een gratis cursus “Eerste hulp bij psychische problemen”, 4 
bijeenkomsten in de VU in de zomer en het  najaar. 
-Elly v.d.M.: Er is veel vliegtuig geluidsoverlast in Betondorp. Er is een petitie 
opgesteld: “Geef stilte een stem” 
-Ineke V.: Er is een bijeenkomst over het initiatief “Meer energie” waarbij 5000 
woningen worden overgezet op Data. 
-Gerard V.: Iedereen bedankt voor de belangstelling na mijn ongeluk. 
-Tunny J.: Het proces rond de traplift sleept zich voort; de ombudsman is 
ingeschakeld. 
-Mees v.d.L.v.W.: Doen we mee met Age Friend City (AFC)? 
Tunny J.: We zijn erbij betrokken, maar alles gaat enorm traag. 
 
Frank dank iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


