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donderdag 7 – 03 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist, 
Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis., Afifa Tadmine,, Ria van Gerven, Ineke Vervoort, 
Tjandra Raghoenathsingh, Saskia Hubelmeijer, Asha Ramkisoensing, Gerard Vink, 
Nelleke Vatri, Nathalie Castillion, Jan Dijk, Sonja Bhagwandin,, Bob van Weidom 
Claterbos, , Juliette Franssen, Annelies Teunissen, Haly Karioen, Madeleine 
Niesten, Lenie Nissink, Gülden Ardic, Marleen v.d. Heuvel . 
 

Berichten van verhindering: , Annette Wiese, Marianne Westerneng, Ria Koimans, 
Dick Oosterbaan, IngeTramm, Aisjah Kaskandar, Henny Vink-Koopman, Saar 
Boerlage, Coen Valenkamp, Hansje Albers Meijer,  Elly v.d. Mortel, Janny Leenders -
Post, Mees de Lind van Wijngaarden, Charissa Maduro.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. We 
konden niet in de raadzaal, omdat een ambtenaar een dubbele boeking had 
gedaan. 
 
2.Korte mededelingen 
-Tunny J.: In de Kastanjehof zijn de kapsters en de pedicure uit hun werkruimte 
gezet zonder enig overleg! De bewoners hebben geprotesteerd bij bestuur en 
management. Er gaat een petitie rond om de werkplekken z.s.m weer 
beschikbaar te stellen. 
-Op 14 maart is er een informatieavond over de biomassa-centrale in Diemen. 
-Frank S.: In samenwerking met het stadsdeel en veel organisaties komt er een 
informatiedag / symposium “Langer Thuis”; waarschijnlijk op 4 oktober. Ideeën 
hiervoor zijn welkom! Saskia H.: Onbeperkt Oost denkt er over na. 
-De toekomst van Grand Café genieten is onzeker. Er maken ca. 70 organisaties 
gebruik van, maar het stadsdeel wil er flexibele werkplekken voor ambtenaren 
maken. De OAR wil voorstellen te laten zoals het is. Moeten we een hoorzitting 
aanvragen? 
-Er komt een kapperssymposium i.s.m. het stadsdeel. Het stadsdeel vroeg zich 
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af “Hoe kom je achter de voordeur?” Frank S.: via de buren, kappers, winkels, 
vrienden etc. 
-Ria v.G.: Er gaan binnenkort 400 brievenbussen weg, dat is verontrustend; voor 
veel mensen betekent het dat ze meer dan 1 km moeten lopen om een brief te 
posten. Saskia H.: Wij kregen de vraag aan te geven welke er moesten blijven. 
Meld aan de OAR als er brievenbussen weggehaald worden. 
                  
3.1 Concept notulen 7 februari 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Thema 
De Nieuwe Ooster is meer dan een begraafplaats 
 
Carla van der Elst en Misha Smeding werken al 25 jaar op de Nieuwe Ooster. Zij 
zijn begonnen in de aula als uitvaart-begeleiders. Het is het stenen archief van 
de stad. De gebouwen zijn Rijksmonument; het park is een ontwerp van 
Springer. 
Het is een gemeentelijke begraafplaats in Oost evenals de begraafplaats in 
Noord. Zij zijn zelf financierend. 
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals wandelingen langs vrouwen-
graven en schrijversgraven (Nescio b.v.). 
 
Wat moet je regelen bij een begrafenis? 
Het is verstandig al eerder na te denken wat je moet doen als iemand overlijdt.  
* Klopt je verzekering nog met je wensen (bekijk de polis)? 
* Welke uitvaart onderneming wil je? 
* Hoeveel kun je of wil je betalen? Via uitvaartmarkt.nl (er zijn ook andere) kun 
je offertes vragen; oriënteer je, want er zijn grote verschillen! 
 
Vragen: 
-Lenie N.: Kun je als RK op de gemeentelijke begraafplaats begraven worden? 
Antw.: Ja, er is een RK gedeelte en een moslim gedeelte; er zijn ook contacten 
met moslim-koepels. 
-Afifa T.: Als je een verzekering hebt in Marokko, maar de familie wil toch hier 
begraven worden, kan dan de polis van Marokko gebruikt worden? 
Antw.: Dat hangt van de voorwaarden af, maar waarschijnlijk niet. 
-Nathalie C.: Er zijn veel oude graven. Als je een graf koopt voor bepaalde tijd, 
b.v. 20 jaar, wat gebeurt er dan daarna? 
Antw.: Als er een rechthebbende is moet die voor een vervolg bijbetalen en 
bijdragen aan de onderhoudskosten. Dit geldt voor een particulier graf. Er zijn 
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ook algemene graven, waar vreemden bij elkaar liggen; die worden na 10 jaar 
geruimd. Er zijn ook verzamelgraven; die hebben geen namen. 
-Saskia H.: Zijn familiegraven voor onbepaalde tijd? 
Antw.: zolang er een rechthebbende is wordt er niet geruimd. 
-Saskia H.: Zijn er voorschriften over de afmetingen van de kist? 
Antw.: Hangt af van de lengte van de overledene. Ook het materiaal van de kist: 
alles mag. 
Nathalie C.: De aula van de Nieuwe Ooster is vaak te klein. 
Antw.: De aula is Rijksmonument en kan niet veranderd worden. Wel kunnen de 
zijkamers ingeschakeld worden. Je kunt ook ergens anders een ruimte voor 
samenkomst huren, dat kost extra. Buiten kan ook, maar altijd in overleg! 
-Asha R.: Is er verschil in prijs tussen begraven en cremeren ? 
Antw.: Nu is 70% cremeren en 30% begraven. De prijzen liggen dicht bij elkaar. 
-Juliette F.: Wat is de onderhouds-bijdrage? 
Antw.: Tarieven staan op de website. 
-Nathalie C.: Hoe is de service i.v.m. brengen en halen van de overledene? 
Antw.: Er mogen geen auto’s in het park. Maar we hebben taxi-karretje; die kun 
je bellen. 
 
Frank dankt voor de uitleg en voor de boekjes over de Nieuwe Ooster, die 
worden uitgedeeld. 
 
 
 
5. Laatste informatie 
5a.  
Er zijn twee groepen geclusterd wonen: een Turkse en een Hindoestaanse. 
Gülden en Asha begeleiden hen. Er hebben verschillende gesprekken plaats 
gevonden ook op stedelijk niveau. Gülden maakt met de Turkse groep een 
inventarisatie van hun wensen.  
Ineke V.: De gemeente is verantwoordelijk om cluster-wonen mogelijk te 
maken. Misschien kan de Turkse groep pilot zijn? 
Asha R.: Zij was aanwezig bij de gesprekken. We zijn in de verkennende fase. In 
dat kader is er een excursie naar Akroplis. De Hindoestaanse groep is divers: 
mannen en vrouwen, van Nederlandse en andere oorsprong. Als groep is de 
gemiddelde leeftijd lager dan van de Turkse groep. Als rode lijn: elkaar helpen 
ouder te worden. 
In het stadsdeel wordt het serieus opgepakt (Manon Schoonenberg). We 
vragen ondersteuning van Woonsaem. 
-Nathalie C.: Zijn er verslagen van de gesprekken? 
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Antw.: Ja, en kunnen desgewenst ingezien worden. 
5b.  
Marleen van den Heuvel is gemeente ambtenaar “sport”. 
Op zaterdag 23 maart is in de sporthal Weth. Verhey een gezellige en sportieve 
dag met stoelmassage, bingo e.a. Allen hartelijk welkom! 
5c. 
-Evaluatie van Happy Ouwer:  
*De projecten Cluster-wonen worden (zijn) opgepakt. 
*Er wordt bekeken of op de dag van de ouderen op 4 oktober naast het 
symposium “Langer Thuis” ook een ouderen café kan komen. 
*Armoede wordt ook opgepakt. 
-Valpreventie: 
Annelies Krikke is de trekker. Er is een aantal onderdelen, zoals een lijst “waar je 
op moet letten”: huisinrichting, goede ogen; verlichting e.v.a. Huisvesting: is je 
huis gevaar-vrij? 
De bedoeling is om tijdens alle evenementen in Watergraafsmeer voorlichting 
te geven. 
Tunny J.: De wooncoaches zijn belangrijk. Het moeten professionals zijn en zij 
moeten allerlei regelingen helpen verbeteren. Er wordt al jaren over gepraat 
maar er gebeurt niets. 
Madeleine N.: Bij Wmo-voorzieningen moet je goed kijken wie betaalt. De 
zorgverzekering betaalt bepaalde dingen, maar de Wmo vraagt ook vaak 
bijdragen. 
-Frank S.: De nieuwe scooterregeling gaat op 8 april in. Op 9 april komt zijn 
proces voor in de Parnassusweg…  
Nathalie C.: Stoplichten zijn verkeerd geplaatst: bij de rijweg i.p.v. bij het 
fietspad. Fietsers rijden gewoon door ondanks de voetgangers. 
 
 
 
6. Overige onderwerpen 
- AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
Aanvullingen voor de AVI-lijst doorgeven aan Frank. 
-Tunny J.:Er zijn 4 gebiedscommissies in Oost die de belangen behartigen van 
hun gebied. Zij zijn onderdeel van de Bestuurscommissie = dagelijks bestuur van 
het stadsdeel. De contacten met de commissies zijn moeizaam. Moeten we 
contact opnemen met de organisatie van de gebiedscommissies om tot 
afspraken te komen? Ja, in ieder geval proberen! 
-Op donderdag 21 maart van 15.30 uur is er een bijeenkomst in de Jungle “Aan 
het werk ongeacht je achternaam”. 
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7. Dwars door de Buurt. Deadline 7 maart. Over: Gemeentenota ouderenbeleid. 
Saar zal er een stuk over schrijven. 
 
8. Rondvraag 
-Gerard V.: De kolencentrale aan de Hemweg gaat dicht. 
-Saskia H.: Wanneer komt de werkgroep Armoede bij elkaar? 
Asha R.: Zo spoedig mogelijk, probeert de volgende week een uitnodiging rond 
te sturen. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


