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donderdag 9 – 05 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist), , 
Aller Weis, Ineke Vervoort ,Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Nelleke Vatri, 
Nathalie Castillion, Jan Dijk, Sonja Bhagwandin,, Bob van Weidom Claterbos, , 
Juliette Franssen, Dick Oosterbaan, Saar Boerlage, Hansje Albers Meijer, Elly v.d. 
Mortel, Marianne Westerneng, Bertie van Gelder, Tonny Bonnee,  Tjandra 
Raghoenathsingh, Saskia Hubelmeijer Annelies Teunissen, Dini Eekhuis,Marianne 
Avontuur,Cynthia Lionahr Vernie.  
 

Berichten van verhindering: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Asha 
Ramkisoensing, Annette Wiese, Coen Valenkamp , Haly Karioen, Afifa Tadmine, 
Mieke Maes. Melanie Verhoef, Meta de Vries.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom.  
 
2.Korte mededelingen 
-Dick O.: Het stedelijk overleg senioren boekt voortgang; in juni is er weer een 
overleg. Er is inmiddels een website: www.goedvoorsenioren.nl  
-Saskia H.: Er is een schouw geweest van de Oudervriendelijke route Betondorp. 
Onbeperkt Oost deed mee. 
-Jan D.: Er is een kunstwerk met beroemde buurtbewoners “Buurtberoemd”. Ca 
20 buurtbewoners en ook enkele OAR-leden (Tunny en Frank) zijn daar 
“vereeuwigd”. Te zien in Muiderpoortstation spoor 4 rond de kiosk. 
               
3.1 Concept notulen 4 april 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Thema 
Verzorgingshuizen nieuwe stijl 
Zie ook het artikel in Dwars door de buurt maart/april nr.206. 
Saar B. over de stand van zaken. 

http://www.goedvoorsenioren.nl/


 

2 

 

Wij als ouderen moeten iets doen. De tendens in het land is dat ouderen geen 
prioriteit hebben: ze brengen geen inkomsten in, zijn een kostenpost en er zijn 
minder verzorgenden. Er gebeurt ook veel positiefs wat betreft solidariteit en 
respect. 
In de gemeenteraad wordt er over gesproken. 
De vroegere verzorgingshuizen boden een redelijke opvang, maar zijn inmiddels 
gesloten, behalve privé-huizen. 
De gemeenteraad onderscheidt de volgende groepen ouderen: 

1. Die nog zelfstandig kunnen wonen 
2. Die een beetje steun nodig hebben en 
3. Die veel verzorging nodig hebben en aangewezen zijn op een verpleeghuis. 

Wat betreft de tweede groep. Indertijd waren er WIBO-woningen (Wonen In een 
Beschermde Omgeving). De mensen woonden rond een verzorgingscentrum; dat 
was een goede vorm, maar is een ‘stille dood’ gestorven. 
We zouden een pleidooi moeten houden dit type wonen opnieuw vorm te geven. 
D.w.z. wonen in een buurt waar zorg is en activiteiten zijn. 
Eén voorbeeld is Akropolis; daar wonen 100 personen 55+ en vormen een soort 
gemeenschap. Het gros van de bewoners is heel tevreden. 
Zoiets zou op meer plaatsen moeten/kunnen. In oude buurten waar veel mensen 
wonen service -medisch en activiteiten- organiseren. Nieuwe buurten al woon-
vriendelijk bouwen (zonder drempels; gelijkvloers e.d.) en ruimte bieden aan 
voorzieningen. Dit zou mogelijk gemaakt moeten worden voor alle ouderen: met 
lage en middeninkomens. 
Plannen hiervoor lopen momenteel makkelijker bij huurwoningen, omdat er 
corporaties zijn die hierin meegaan. Koopwoningen loopt nu moeilijker. 
Saar: Zijn er mensen die hierover willen meedenken? 
Frank S.: De OAR had voor blok M voorgesteld een appartement beschikbaar te 
stellen voor hulpverleners, maar dat is niet doorgegaan. Is het een goed idee? 
Saar B.: In Akropolis is een artsenpraktijk. De bewoners gaan zelf verzorging aan 
huis organiseren. 
Ineke V.: Waarom zijn WIBO en de verzorgingshuizen verdwenen? Zorg en wonen 
werden gescheiden en veel verzorgingshuizen voldeden niet meer aan de 
normen. Ze verwacht niet dat de zorg weer geprofessionaliseerd wordt wegens 
de salariskosten. Ook ziet ze niet gauw gebeuren dat er centra komen met 
mensen in dienst van de gemeente. 
Saar B.: Wij zijn niet van plan elkaars mantelzorger te worden. Wij willen dat 
professionele buurtzorg wordt georganiseerd. Buurtziekenhuizen, zoals in Zuid-
Oost, zouden een deel van de oplossing kunnen zijn w.b. zorg. 
Dick O.: De overheid heeft de zorgverzekeringswet ingevoerd en geprivatiseerd. 
Veel geld blijft nu hangen in die organisaties. 
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Annelies T.: Vraagt Saar steun voor woongroepen? 
Saar B.: Nee. De gemeente heeft geld voor een pilot van andere woonvormen 
met verzorging. Daarover moet door ons ouderen mee gedacht worden. 
Annelies T.: Een denktank? Ook met 55+ers? 
Jan D.: Opheffen van ‘ouderen-getto’s’ om tot nieuwe woonvormen te komen? 
Saar B.: Een groep vormen om een beleidsstuk voor de gemeente te maken. 
Frank S.: Wie wil meedoen? 
Aangemeld: Elly v.d.M., Juliette/Dynamo, Annelies T., Els N., Ineke V. 
Dick O.: In Brabant zijn al heel goede initiatieven en ook in Rotterdam. 
 Els N.: Naast deze denktank is het goed dat ieder persoonlijk ook nadenkt over 
de eigen situatie: hoe en waar wil je wonen en wat moet je daarvoor doen? 
 
Pauze 
 
5. Overige onderwerpen 
-Op 17 april was er een congres in VUmc: “Zelf of samen redzaam”. 
Dick en Saar zijn geweest. Basis was het AFC (Age Friendly City) rapport, waarin 
8 domeinen waren uitgewerkt. Deze werden besproken. Het rapport wordt 
digitaal rondgestuurd. 
-Op 18 mei is er een informatiemarkt “Langer zelfstandig wonen 65+” in de 
Archipel, Makassarstraat. De OAR is er ook; kom langs! 
-Geclusterd wonen: geen nieuws. 
-Symposium “Langer thuis blijven wonen” op 4 oktober in Stadsdeelkantoor. Zijn 
er nog suggesties voor een uitnodiging? 
Saskia.H.: Bijzonder Handig; zij zal een uitnodiging sturen. 
-Scootmobielbeleid: 21 mei is de uitspraak in het kort geding. Eis was rekening te 
houden met gehandicapten en ouderen. 
Saar B.: we moeten pleiten voor bredere fietspaden. 
Frank S.: pleiten voor veiligheid. 
Henny V.: heeft een scootmobiel met geel plaatje. 
Frank S.: blauwe plaatjes zijn voor ouderen en mensen met een beperking. 
-Samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam (CBA) 
CBA heeft aan de stadsdeelcommissie voorgesteld permanent aanwezig te zijn 
bij het Bestuurlijk Overleg. De commissie heeft de OAR gevraagd wat zij daarvan 
vindt. Het ‘bestuur’ van de OAR vindt dat geen goed idee. CBA heeft weinig 
contacten in Oost afgezien van een paar mensen die in een werkgroep van CBA 
zitten. Als er kwesties spelen in Oost waarbij specifieke expertise van CBA 
gewenst is zullen we CBA hiervoor uitnodigen. Dit is in een paar gevallen gebeurd 
en naar tevredenheid. 
Saskia.H.: Onbeperkt Oost is het met het standpunt van de OAR eens. 
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6. Overige onderwerpen 
-AVI-lijst beschikbaar op de leestafel 
-Afscheid van Broer Soolsma op 22 mei. Verschillende mensen zullen gaan. 
-Samenwerking en afstemming wijkzorg naar de volgende vergadering. We 
hebben nog geen verslag ontvangen. 
 
7. Dwars door de buurt 
Deadline is 13 juni.  
Voorstel om de bouwplannen voor nieuwbouw te bespreken. In veel buurten zijn 
ze aan de gang, behalve in Oost, uitgezonderd IJburg en Zeeburg. De gemeente 
is nu bezig met een rapportage erover. Jongeren krijgen veel aandacht; maar over 
een percentage voor ouderen wordt weinig vermeld. 
Saar B.: Zegt toe een stuk te schrijven met zoveel mogelijk actuele informatie. 
 
8. Rondvraag 
-Marianne W.: Lijn 19 heeft tot 19 mei een andere route: tot Brinkstraat, daar 
overstappen op lijn 29. 
-Jan D.: In het Darwinpark was in de jaren 50 een rosarium speciaal voor ouderen 
gepland, maar dat is sterk verwaarloosd. Aan de gemeente en het stadsdeel is 
gevraagd er iets moois van te maken of het te liquideren, want zo is het niks. Er 
is wel een mooie bloementuin. Kom op 9 juni (Pinksterzondag) naar de Open 
Dag! 
-Marianne A.: De Brink is in het slop geraakt. Er wordt nu gekeken of er iets mee 
kan gebeuren, b.v. een (bloemen)markt 1x per week e.d. 
Juliette F.: Neem contact op met Lianne van Rooyen. 
-Tsjandra R.: Woensdag 13 juni is een voorlichtingsbijeenkomst over milieu en 
duurzaamheid in de Kraaipan. 
-Saar B.: Zij is enthousiast over het electrische auto-beleid van Amsterdam. Wat 
vinden de anderen ervan? 
Antw.: daar wordt verschillend over gedacht. 
-Frank S.: Op 23 mei verkiezingen voor het EU-parlement. Ga allemaal stemmen! 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
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