
 

1 

 

donderdag 9 – 01 – 2020 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

, 

 Aanwezig: Frank Stork(vz) Els Nicolas (notulist), Tunny 
Jongejan-Maat, Aller Weis,  Saar Boerlage,, Marianne 

Westerneng, Coen Valenkamp, Jan Dijk, Ans Coenen, Elly van de Mortel , Tonny 
Bonnee, Annette Wiese, Dick Oosterbaan, Afifa Tadmine, Saskia Hubelmeijer, Joke 
Hagedoorn, Annelies Teunissen, Juliette Franssen, Wim Kerkhove, Bob van Weidom 
Claterbos Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Haly Karioen, Hansje Albers Meijer, 
Madeleine Niesten, Louk Oostburg, Marinda Bosman  
 
Berichten van verhindering:, Sonja Bhagwandin,, Ria van Gerven, Asha Ramkisoensing, Inge 

Tramm, Ineke Vervoort 

 

1.Opening 
Frank Stork opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en wenst 
iedereen een goed Nieuwjaar met geluk en goede gezondheid.  
 
2.Korte mededelingen 
-Vanaf februari wordt het stadsdeelkantoor verbouwd. Of en zo ja waar wij als 
OAR een plek zullen krijgen is nog de vraag; het stadsdeel doet daar nogal 
schimmig over. 
-Omdat om 16.00 uur de vrijwilligersdag begint houden we geen pauze en een 
korte vergadering. 
  
3.1 Concept notulen 5 december 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Thema’s 
4.a Thuis gekookt 
Marinda Bosman.  
Vanaf maandag 13 januari wordt de website “Thuisafgehaald” veranderd in 
“Thuisgekookt”, daarop staan mailadres en telefoonnummer. De organisatie wil 
buurtgenoten koppelen. Er zijn veel mensen die niet graag koken of niet kunnen 
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koken en er zijn amateurkoks -in Oost rond de 150- die wat meer willen koken 
zodat niet-kokers een volwaardige maaltijd kunnen krijgen. De organisatie 
bestaat nu 7 jaar en er zijn verschillende adressen waar kokers en eters 
gekoppeld zijn.  
 -Marianne W.: Voor ouderen is het vaak een probleem de maaltijd op te halen. 
Antw.:  De maaltijden kunnen ook worden gebracht. 
-Frank S.: wat zijn de kosten? 
Antw.: Er wordt tegen kostprijs gekookt, dat is € 4 à 5 per maaltijd. 
-Zijn er halal maaltijden? 
Antw.: de meeste koks kunnen allerlei maaltijden bereiden. 
-Coen V.: Via zijn buurtbusje kan hij veel folders rondbrengen. 
-Annelies T.: Je moet wel digitaal mondig zijn. 
Antw.: Er kan telefonisch ook veel geregeld worden. Het telefoonnummer staat 
ook in de folder. 
-Saskia H.: Zij kent iemand die slecht voor zichzelf zorgt; hoe kan zij die in contact 
brengen met “Thuis gekookt”? 
Antw.: We werken samen met Dynamo, Plus, etc. Van daaruit kan geprobeerd 
worden contact te leggen; wij kunnen daarin bemiddelen 
-Saar B.: Op Zeeburgereiland wordt een keer per week in de Buurtkamer samen 
gegeten. Daar kunnen meer mensen aan deelnemen; het kost € 6 à 7. Het wordt 
geregeld door Dynamo en gaat goed. Je moet je van te voren aanmelden: tel.06 
54937309 bij Ede de Zwager. 
-Dick O.: Er zijn fusies aan de gang van grote thuismaaltijd organisaties; dat zijn 
grote partijen. Let op!! 
-Annelies T.: Zij staat ingeschreven bij “Thuis afgehaald”. Moet zij zich nu 
opnieuw inschrijven op de nieuwe website? 
Antw.: Nee dat wordt overgenomen. 
Er worden folders uitgedeeld, waarin de belangrijkste informatie staat. 
Frank dankt Marinda voor haar inbreng.  
 
4.b Thema’s projectgroep “Oud geleerd jong gedaan” 
Al eerder zijn de volgende thema’s voorgesteld: weerbaarheid, solidariteit 
vroeger en nu, gezamenlijk wonen. Zijn er nog meer ideeën? 
-Saar B.: Met elkaar als 55+ wonen heeft haar voorkeur. Maar er zijn mensen die 
vinden dat er meer diversiteit w.b. leeftijd zou moeten zijn. 
-Saskia H.: Armoede 
Na de vergadering kan ieder nog haar of zijn suggesties op de flap schrijven. 
 
5. Laatste informatie 
- Werksessies Buurtteams Sociaal Amsterdam. De teams moeten per 2021 in 
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werking treden, maar je kunt nu al voorspellen dat er problemen komen en/of 
blijven. Zoals:  
-HbH wordt nu al overvraagd. Het tarief is voor hoge en lage inkomens gelijk. 
Daardoor vragen veel hogere inkomens HbH aan, terwijl ze het net zo goed zelf 
kunnen regelen en betalen, maar ze willen “geen dief van eigen portemonnee” 
zijn (wel dus van andermans portemonnee?). 
-Dagbesteding en het vervoer heen en terug. 
We moeten knelpunten verzamelen; kijk dus goed rond! 
-Madeleine N.: Lees De Mug: veel informatie! 
-Dick O.: “Een vandaag” dd. 8 januari. 
-Els N.: Er zijn 9 Wijktafels in Oost. Wat hun rol in de Buurtteams zal worden is 
nog onduidelijk. Op de bijeenkomsten moeten we bovenstaande punten op hun 
agenda houden. In de OAR-vergaderingen zal als vast punt komen rapportage 
over de Wijktafels. 
-Marianne W.: De Echo verdwijnt. Hoe gaat de gemeente communiceren met de 
burgers? Zijn er al plannen voor? 
 
- Subsidieregeling Sociaal Domein 
-Tunny J.: Er is ons een subsidie toegekend van € 10.300,-. Vanuit Sociale Basis € 
1000,-; de rest vanuit Maatschappelijk Initiatief. 
-Dick O.: We moeten contact houden met andere groepen in Oost. AOA heeft 
contact met de OAR-Zuid en OAR-Zuidoost. We moeten elkaar helpen en in de 
gaten houden wat er gebeurt.  
 
-Stand van zaken geclusterd wonen 
De Hindoestaanse woongroep was begin december uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek bij de Alliantie in het kader van een prijsvraag die zou beslissen 
welke van de zes kandidaat-groepen gekozen zou worden voor de nieuwbouw op 
Zeeburgereiland. 
Een delegatie van de groep, van de OAR en van Woonsaem hadden een goed en 
prettig gesprek met de sollicitatiecommissie.  
Helaas kwam na een paar weken de uitslag: niet gekozen… HVO en Paraatzorg 
waren de gelukkigen. Wel werden we op de wachtlijst gezet. Hopen dus maar. 
 
-Ouderenproject OBA Linnaeusstraat 
Geen nieuws 
 
- Actieve Ouderen in Amsterdam (AOA) en Age Friendly City (AFC) 
-Dick O.: De GGD is in het kader van AFC bezig met ouderengroepen en een paar 
projecten belangrijke items te verzamelen. Op 20 januari is er een bijeenkomst 
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om de diverse lijstjes te bekijken.  
AOA heeft ingebracht: geclusterd wonen; vervoer en AOV; communicatie en 
voorlichting ook voor digibeten. 
Alles is te vinden op www.goedvoorsenioren.nl  
 
-Interview over OAR-Oost door Marian Vink (Cliëntenbelang) 
Tunny J.: Er zal nog een gesprek komen met Marian Vink na haar vakantie. 
 
6. Overige onderwerpen 
- AVI-lijst beschikbaar op de leestafel 
 
7. Dwars door de buurt: wordt aan gewerkt en zal weer gaan over geclusterd 
wonen.  
 
8. Rondvraag 
-Tunny J.: De patiëntenraad OLVG is uitgenodigd voor de volgende vergadering. 
-Annette W.: De SEH gaat van Oost naar West. Wat voor gevolgen zal dat hebben? 
-Saar B.: Moeten we niet protesteren? 
-Ans C.: Iedere dinsdagochtend helpt zij bij Dynamo in de van ’t Hofflaan mensen 
met digitale problemen. Iedereen is welkom, zegt het voort! 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 

http://www.goed/

