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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  5 SEPTEMBER 2013 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Nienke de Waal,  Rinia 

Cromwell, Jannie Leenders-Post, Frank Stork, Afifa Tadmine, Saar Boerlage, 

Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Sonja Bhagwandin, Carla den Boer-

Raes en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Marianne Westerneng, Abdeslam el Mahraoui, Ibrahim 

Görmez en Ria Klumper 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Hilda Slengard, Els de 

Ruiter, Riwka Cohen, Dinie Eekhuis, Joke Krull, Inge Tramm, Bertie van 

Gelder, Jan Hangelbroek en Bob van Weijdom Glaterbos. 

 

Afwezig: Tonny Bonnee en Tjandra Raghoenatsingh. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom. 

2. In memoriam 

• De voorzitter doet een officiële mededeling over het overlijden van  

Mohammed el Yakoubi d.d. 17 juli 2013. Zij spreekt een kort in 

memoriam uit, waarin zij aandacht besteed aan de grote inzet van 

Mohammed voor zijn buurt.  Daarna wordt 1 minuut stilte in acht 

genomen. 
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• Mededelingen  

 

De Groene Amsterdammer zoekt mantelzorgers voor een artikel. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Dynamo, Marieke Soeterik. 

Tine Wiegman geeft aan, dat zij wellicht iemand kent die dat wil doen. 

• Voor Albert Heijn op het Christiaan Huygensplein is een wit kruis 

geschilderd om de toegankelijkheid te bevorderen. 

• Onze subsidie-aanvraag moet voor 1 oktober a.s. worden ingediend. 

• Ons symposium over ” Zorg om wonen voor ouderen”: Een optie is 

zaterdag 26 oktober a.s., locatie Muiderkerk. 

• Op 20 september a.s. is er een burendag in Jeruzalem. In Betondorp en 

Amsteldorp is dit op zaterdag 21 september. De “ burendag” vindt op die 

dag in veel steden, dorpen en wijken in het hele land plaats. 

• Tevens is er op zaterdag 21 september een grote demonstratie tegen de 

bezuinigingsplannen van de regering. Deze start om 13.00 uur op het 

Beursplein. 

• Op woensdag 2 oktober is er in de provincie Noord-Holland  een 

demonstratie tegen de bezuinigingen, georganiseerd  door het CSO 

(koepel van ouderenorganisaties) . 

• De Huurdersvereniging Amsterdam heeft in een open brief aan de 1
e
 en 2

e
 

Kamer haar verbazing en grote verontrusting uitgesproken over het 

verzoek van de heer Samson aan o.a. de corporaties om meer te investeren 

en zo bij te dragen aan het bestrijden van de crisis. Het zijn juist de 

kabinetsvoorstellen voor de verhuurdersheffing die de investeringen en de 

dienstverlening van de corporaties onder druk zetten. 

• Portefeuillehouder Thijs Reuten heeft gesproken met de particuliere 

eigenaren van de woningen in de Radiowegbuurt over de verbouwing van 

die woningen tot studentenwoningen. Er volgen nog meer gesprekken en 

het is afwachten wat daar uitkomt. Bij de volgende vergadering van de 

commissie-wonen staat dit punt weer op de agenda.  
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• De ouderenwoningen in de Blasiusstraat worden, als gevolg van het 

faillissement van de aannemer, pas op 9 september officieel opgeleverd. 

Het blijkt dat ze voor de maximale sociale huur worden aangeboden. Met 

de servicekosten komt de brutohuur ruim boven de € 700.- . Niels van 

Santen houdt ons van de ontwikkelingen op de hoogte.  

• Beschermd stadsgezicht Betondorp is van de baan.  

4.   Notulen van de vergadering van 4 april 2013.  

• Blz 2, Ouwer met power wordt gehouden in Park de Meer.  

• Door communicatiefouten bij Dynamo is het voor gymclub Bewegen voor 

ouderen in Betondorp voorlopig niet meer mogelijk om in Park de Meer te 

gymmen. Gelukkig is dit tijdelijk opgelost doordat de School op de 

Zaaiersweg leeg staat en de gymclub daar van een leslokaal gebruik kan 

maken. Wellicht kan men in januari 2014 weer terug naar Park de Meer. 

• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.  

5. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 en reglementair aftreden en 

herbenoemen van leden. 

• Er wordt een afspraak gemaakt voor de kascontrole door Tine Wiegman 

en Marianne Avontuur. 

• De reglementair aftredende leden Janny Leenders en Saar Boerlage stellen 

zich herkiesbaar en worden met algemene stemmen weer voor drie jaar 

benoemd. Abdeslem el Mahraoui moet ook reglementair aftreden, maar is 

afwezig. Hem wordt op de volgende vergadering voorgelegd of hij zich 

herkiesbaar stelt. 

• Er is ruimte voor nieuwe leden. Zij kunnen zich aanmelden bij Dick 

Oosterbaan. Mensen uit voormalig Zeeburg hebben voorrang. 

• Iemand stelt voor om een briefje op te hangen in de Bibliotheek op het 

Javaplein voor het werven van nieuwe OAR-leden uit “Zeeburg”. 

• Joke Krull heeft zich aangemeld als technische voorzitter van de OAR. 
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6.   Stand van zaken “Zienswijze invoering digitale parkeerkraskaart”. 

Cition heeft contact opgenomen met de OAR, zie ook de Gmail. Men kan 

zich telefonisch aanmelden voor het 50% tarief, ook op nummer 14020. Bij 

een boete kan men bezwaar maken, zolang het bezwaarschrift niet is 

afgehandeld, hoeft men niet te betalen. Als je een knelpunt signaleert, stuur 

een mail naar Cition met een cc. naar onze secretaris Dick Oosterbaan. 

Oude kaarten kun je nog steeds inleveren. Er staat een artikel hierover in de 

nieuwe Dwars.   

Er bestaan speciale vergunningen voor mantelzorgers, aan te vragen door 

diegene die mantelzorg krijgt of een gemachtigde. We zoeken uit wat de 

exacte procedure hiervoor is. 

 

7.    Ontwikkelingen in het kader van de invoering van het stedelijk plan 

“Verzorging en Verpleging (V&V). Landelijkse ontwikkelingen. 

       Vooruitlopend op de besluitvorming in Den Haag organiseert Amsterdam 

pilots in een aantal wijken. In Oost zijn de Indische Buurt en het Oostelijk 

Havengebied hiervoor aangewezen.  

De Indische Buurtcommunities hebben een plan voor buurtgerichte 

informele zorg ontwikkeld. Het voorstel is om mensen, die nu al 

mantelzorger zijn, zichtbaar te maken en een training te geven, zodat zij ook 

andere mensen in de buurt kunnen ondersteunen. Het is geenszins de 

bedoeling dat zij concurrenten worden van mensen die nu in de thuiszorg 

werkzaam zijn. 

Dit plan wordt in de komende weken verder ontwikkeld en waarschijnlijk 

ook met steun van de OAR bij het stadsdeel ingediend. 

 

 

8.  De 2 – minuten ronde: 

• In Amsterdam leven 17.000 mensen onder de armoedegrens. 

• Welke Verzorgingshuizen gaan dicht? Er doen vele geruchten de ronde,  

maar er bestaat nog geen duidelijkheid hierover. 
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• Alle leegstaande locaties van het stadsdeel in Betondorp worden  

toegewezen aan kerkgenootschappen. Men vraagt zich af wat hun is de 

bijdrage aan de buurt is?  

• Amsta Amsteldijk gaat dicht. De aangrenzende aanleunwoningen zijn van 

Woningcorporatie De Alliantie.  

9.  Rondvraag: 

• Weet iemand waar een zelfstandig wonende oudere zoutloze maaltijden 

kan bestellen? We zoeken het uit. 

• Er wordt een kleine protestactie gehouden n.a.v. de routewijziging van 

bus 22. 

• Een plan voor de toekomst van de ANBO-Amsterdam  wordt eind 

september gepresenteerd. 

        

De volgende vergadering wordt op donderdag 3 oktober 2013 van 14.00 - 

16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 

 


