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VOORWOORD 
 
In 2012 kon de OAR Oost vanuit een duidelijker positie werken, doordat in november 
2011 de verordening weer was geactiveerd en uiteindelijk ingesteld voor het gehele 
stadsdeel Oost. Naar aanleiding hiervan werden de statuten gewijzigd en een nieuwe 
informatiefolder gemaakt. 
Het bestuur en de leden werden steeds meer zichtbaar door deelname aan vele 
informatie- en discussiebijeenkomsten, zowel van het stadsdeel als van de netwerk-
partners. Het stadsdeel bestuur en de ambtenaren konden niet meer om ons heen 
en moesten erkennen, dat de OAR heel goed op de hoogte was van de 
ontwikkelingen in het kader van de implementatievoorstellen rond participatie en 
Sociaal Domein. De inbreng werd serieus genomen. 
De voorbereidingen in het kader van de transitie AWBZ – WMO werden door de 
OAR op de voet gevolgd, zowel op stedelijk als op stadsdeelniveau. Intussen leverde 
de OAR ook een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de WMO-Raad 
Oost i.o. Eind 2012 was er naast de OAR, Onbeperkt Oost en de Mantelzorg een 
vertegenwoordiging vanuit de migranten-communities, de jongeren en mensen met 
een GGZ achtergrond benoemd. Helaas moest Carla den Boer om persoonlijke 
redenen de WMO-Raad verlaten.  
De voortdurende aandacht voor de ontwikkelingen in Jeruzalem was ook in 2012 
noodzakelijk ten gevolge van de uitstel van de bouw van Blok M. In het kader van de 
VSD heeft de OAR extra aandacht van het stadsdeel gevraagd voor Betondorp, 
Jeruzalem en Amsteldorp. Dit verzoek is gehonoreerd. In oktober heeft de OAR 
samen met AMSTA en Rochdale een informatiemarkt in Jeruzalem georganiseerd 
met als doel de samenhang in de buurt te versterken en uiteindelijk een “huis van de 
buurt” te realiseren. 
In juni heeft een uitgebreide wervingscampagne in buurtkranten de Brug en IJ-
opener twee nieuwe leden uit voormalig Zeeburg opgeleverd en traden An Thierens 
(Oostelijk Havengebied) en Sonja Bhagwandin (Indische Buurt) toe tot de OAR. 
Het hele jaar door hebben we bijeenkomsten van de communities in de Indische 
Buurt bezocht. Dit heeft tot vele contacten, maar niet tot meer nieuwe leden geleid. 
Vooral Frank Stork heeft veel contacten gelegd in het Oostelijk Havengebied en op 
IJburg, ook met sociale ondernemers en sportclubs, daardoor is de OAR meer 
zichtbaar geworden in het hele stadsdeel. Een werkbezoek aan IJburg is nog niet 
gerealiseerd. 
De OAR heeft kennisgemaakt met verschillende medewerkers van Civic en o.a. 
ideeën aangedragen voor een aanpak in het Oostelijk Havengebied. 
In de initiatiefgroep voor het opzetten van een ontmoetingsproject voor beginnend 
dementerende migranten ouderen “Vergeet mij niet” heeft de OAR met drie leden 
een belangrijke bijdrage geleverd. 
De contacten met het Wijk Opbouw Orgaan zijn verstevigd. Er zijn afspraken 
gemaakt over samenwerking. 
Dank zij de vasthoudendheid van o.a. de OAR Oost is de Adviesraad Diversiteit 
ingesteld. 
De OAR Oost volgt met grote interesse de discussies in het kader van het 
bevorderen van de “Lokale Democratie”. 
 
 

Amsterdam, 26 april 2013     T. Jongejan-Maat, voorzitter 
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NETWERK  

 
1. Onbeperkt Oost 

(T. Jongejan, F. Stork, Sonja Bhagwandin) 
 
2. Dynamo;  
          ouderenwerkers, ouderenadviseurs 
          (T. Jongejan, F. Stork) 
 
3. Civic, 

ouderenwerkers, ouderenadviseurs  
(T. Jongejan, F. Stork, D. Oosterbaan) 

 
4. Bewonerscommissies, buurtbeheer (Jeruzalem, Betondorp, Dapperbuurt, 

Middenmeer 
(M. Westerneng, J. Leenders, R. van Gerven, C. den Boer, R. Cohen, F. Stork 
en D. Oosterbaan) 

 
5. Amsteldorp Actief, incl. ‘t Hoeckhuys 

(M. Westerneng, N. de Waal, T. Jongejan en F. Stork) 
 
6. Alzheimer Café  

(M. Westerneng, C. den Boer) 
 
7. Mantelzorg Lunch  

(C. den Boer en F. Stork) 
 
8. Theesalon (OMVA) en vrouwenproject De Bloem  

(T. Jongejan, R. Cromwell, M. Westerneng, A. Tadmine) 
 
9. Migrantenorganisaties (MOC, Maokkaanse Raad) 

(T. Jongejan, A. Tadmine en E. Cromwell) 
 
10. BOMO-overleg, BOMO-ouderen en Adviesraad Diversiteit i.o. 

(I. Görmez, A. el Mharaoui, M. Yakoubi, R. Cromwell, T. Jongejan en D. 
Oosterbaan) 

 
11. Comité 4 en 5 mei, herdenking Februaristaking  

(I. Görmez, A. el Mharaoui, El Yakoubi, S. Boerlage, T. Jongejan) 
 
12. Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR)  

(T. Jongejan, S. Boerlage en D. Oosterbaan) 
 
13. Ouderen Organisaties Amsterdam (OOA)  

(S. Boerlage, T. Jongejan) 
 
14. Wouw (Wijze Oude Wijven)  

(S. Boerlage, T. Jongejan) 
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15. VUmc en AMC, gezondheids- en preventieprojecten  
(S. Boerlage, C. den Boer, R. Cromwell, A. Koeberg, N. de Waal, T. Jongejan, 
D. Oosterbaan) 

 
16. GGD (stedelijk) Astrid van Ketel: Preventief gezondheidsonderzoek ouderen 

opgeheven in 2012 
           (S. Boerlage, C. den Boer, R. Cromwell, T. Jongejan) 
 
17. Cliëntenbelang Amsterdam  

(T. Jongejan, S. Boerlage, M. Westerneng, C. den Boer) 
 
18. Eerstelijns gezondheidsoverleg Oost  

( T. Jongejan, S. Boerlage,H. van der Wilk) 
 
19. Loket Wonen, Zorg en Samenleven  

(Oost-Watergraafsmeer) 
 
20. Wijksteunpunt Wonen, huurdersorganisatie 

(afhankelijk van onderwerp) 
 
21. ANBO Betondorp, Zeeburg en Watergraafsmeer  

(T. Wiegman, J. Leenders) 
 
22. Mantelzorgers Flevoflats  

(T. Raghoenatsingh, T. Jongejan) 
 
23. Woonservicewijken, Maaltijdvoorziening, Zorgcentra, Dreeshuis  

(M. Westerneng, A. Koeberg, N. de Waal, R. van Gerven, mevr. v d. Berg, R. 
Cromwell, C. den Boer, J. Leenders, T. Jongejan) 
 

24. Cliëntenraden Zorgcentra 
(F. Stork, T. Jongejan) 
 

25. Werkgroep Toegankelijkheid Onbeperkt Oost 
           (R. Cromwell, T. Jongejan, S. Bhagwadin) 
 
26. CABO 

((R. Cromwell, T. Jongejan, S. Boerlage) 
 

27. Stichting Samen wonen, samen leven (samenwerking kerken, moskeeën)  
(A. Tadmine, R. Cromwell, T. Jongejan) 
 

28. WMO-raad Oost i. o. 
(T. Jongejan, C. den Boer, F. Stork) 
 

29. Sociale ondernemers in het stadsdeel 
(F. Stork) 
 

30. Sportverenigingen met binding met de buurt 
(F. Stork) 
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31. Wijkopbouworgaan Amsterdam Oost i.o. 
(F. Stork en D. Oosterbaan) 
 

32. Vakbondscafé 

(S. Boerlage, R. Cromwell, D. Oosterbaan)  
 

33. Pakhuis De Zwijger (Lokale democratie) 
(T. Jongejan, F. Stork, D. Oosterbaan, Saar Boerlage) 

 
34. Initiatiefgroep ontmoetingsproject “Vergeet mij niet” 

( A. Tadmine, R. Cromwell en T. Jongejan) 
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ACTIVITEITEN 
 
Algemeen 
Er werd in 2012 10 keer plenair vergaderd. 
 
In 2012 waren er regelmatig toehoorders en gastsprekers in de vergadering van de 
OAR aanwezig, waaronder deelraadsleden. 
 
Deelraad- en commissievergaderingen werden regelmatig bijgewoond. Een enkele 
keer is door de voorzitter ingesproken. Saar Boerlage heeft ook een aantal keren 
ingesproken in commissie- of raadsvergaderingen in de Centrale stad. 
 
De OAR heeft een vaste pagina in “Dwars door de buurt”. Elke maand schreef Saar 
Boerlage een artikel over een actueel onderwerp in het kader van het ouderenbeleid. 
Elke keer nodigden we bewoners uit om met hun eigen ervaringen hierop te 
reageren of tijdens vergaderingen van de OAR-Oost langs te komen. Bijvoorbeeld 
met ervaringen met het OV en het AOV. Daarop hebben we veel reacties gekregen, 
die wij dan vervolgens weer hebben ingebracht in de stedelijke achterbanraadpleging 
in het kader van de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het AOV in 2012. 
 
De OAR heeft veel tijd en energie besteed aan het promoten van zijn visie op het 
belang van het in stand houden van een zelfstandige, onafhankelijke Ouderen 
Advies Raad naast een WMO-adviesraad. 
 
Wekelijks komt op maandagmiddag het bestuur of het dagelijks bestuur bijeen om de 
activiteiten te coördineren. 
 
Samenwerking 
De OAR is, samen met de NOAR en het OOA, in 2012 intensief betrokken geweest 
bij het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen in het kader van het Nationaal 
Programma Ouderenzorg bij het VUmc en het AMC. Voorwaarde voor subsidiëring 
van dit programma is dat de ouderen zelf daarbij betrokken zijn. 
 
Naar aanleiding van het evaluatierapport van de pilot Consultatiebureau voor 
Ouderen hebben de genoemde organisaties meegewerkt aan het formuleren van 
een onderzoeksvoorstel voor de implementatie van preventieve welzijns- en 
gezondheidszorg voor ouderen. 
 
De samenwerking met Onbeperkt Oost heeft in de loop van het jaar steeds meer 
vorm gekregen. 
 
Met de OAR Oud-West wisselen we steeds de notulen uit. 
Met de OAR centrum werken we nauw samen op het gebied van het zoeken van 
locaties voor ouderen huisvesting zoals het gebouw van het oud hoofdkantoor van 
de Brandweer aan de Weesperzijde en gebouw van de Volkskrant aan de 
Wibautstraat. 
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Belangrijkste activiteiten per maand 
 
Januari 

5 januari OAR-vergadering:  

Marjolein de Meijer vertelt over de stand van zaken van de 

wijkschakelteams en de rol van de 1ste lijns-gezondheidszorg daarin. 

Stand van Zaken Flevoflats en de Ingenhouszhof 

Stand van zaken WMO adviesraad Oost in oprichting 

Terugblik op de OAR in 2011 en op de plannen voor 2012 

 
Februari 

2 februari OAR-vergadering: 

Medewerkers van verkeersschool Nelen lichten hun plan 

“Ouderen op de weg” toe. 

Discussie over het stedelijk WMO-beleidsplan 2012-2016 worden 

onderwerpen geïnventariseerd. 

WMO-inkoop oudere migranten. 

Invoering Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) met AMC. 

Terugmelding van politieke avond “Armoede bestrijding”. 

 
Maart 

1 maart OAR-vergadering: 
Discussie met leden van de deelraad (fractie GroenLinks en SP) over het stedelijk 
WMO-beleidsplan 2012-2016 aan de hand van vragen verzameld tijdens de februari 
vergadering van de OAR. 
Verslag van het gesprek met Humanitas over “preventief huisbezoek”. 
Verslag van het gesprek met SP n.a.v. de politieke avond over “Armoede bestrijding”. 
 
April 

5 april OAR-vergadering: 
Powerpoint presentatie over de stand van zaken van het woonbeleid voor 
ouderen door Frank Agterkamp, beleidsmedewerker van de Woonbond.  

Uiteraard met gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Wachten in de regen en wind op tram 12 bij het Amstelstation, n.a.v. een klacht van 
een oudere bewoner in onze rubriek in Dwars door de buurt. 
 
Mei 

10 mei OAR-vergadering: 
Criteria voor Wijkservicepunt en Wijkservicezone de visie van de OAR hierop. 
Conclusies en aanbevelingen uit het verslag van de “Buurtgesprekken over 
armoede” georganiseerd door Dynamo. 
Tevens verslag van de “Armoedeconferentie” georganiseerd door het stadsdeel. 
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Eerste reacties op het pamflet gevolgen van de aanbesteding van “Thuiszorg 
Huishoudelijke Hulp”. 
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Juni 
7 juni OAR-vergadering: 
Voorstellen van twee nieuwe OAR-leden: An Thierens en Sonja Bhagwandin 
woonachtig in het voormalige stadsdeel Zeeburg. 
Rinie Schmidt van Dynamo licht het huiskamer project voor “vergeetachtige” 
allochtone ouderen in Buurtcentrum Transvaal toe. 
Verslag van het stedelijk debat in de Boekmanzaal. 
Verslag van gesprekken met twee locatiemanagers: Bianca Istha van Amsta-
Ingenhouszhof en Marjory Smiers van Osira-Willem Dreeshuis. 
 

Juli  
Geen OAR-vergadering. 

 
Augustus  

Geen OAR-vergadering. 
 
September 

6 september OAR-vergadering: 
Toelichting en vaststelling Jaarverslag plus Financieel verslag 2011. 
Oproep en organisatie en toelichting van het Buurtfeest en een informatiemarkt 
op 5 oktober 2012 in en rond de Ingenhouszhof. 
Stand van zaken van de bouw en sloop van Jerusalem. 
Verslag van kennismaking met maatschappelijk werk en ouderen werk van Civic 
in de Indische buurt. 
 

Oktober 
4 oktober OAR-vergadering 
Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam geeft informatie over de 
gevolgen van het huidige huurbeleid voor ouderen.  
Stand van zaken Jeruzalem en Oostelijk Havengebied, 
Verslag symposium “Eigen regie levenseinde” georganiseerd door ANBO en 
Humanistisch Verbond. 
Verslag Platform Mantelzorg Amsterdam over PGB. 
 
November 
1 november OAR-vergadering: 
Evaluatie informatiemarkt in Amsta Ingenhouszhof overdag en buurtfeest ’s avonds 
in café Frankendael op 5 oktober jl. 
Verslag van de jubileum conferentie “Woonservicewijken” georganiseerd door de 
OAR Zuidoost op 18-10-2012. 
Verslag bijeenkomst van OOA over de ontwikkelingen rond de regiocarrousels van 
het NPO. 
 
December 

13 december OAR-vergadering: 
De laatste ontwikkelingen over de afspraken in het kader van de WMO-
basisvoorzieningen in de stadsdelen. 
Stand van zaken in Jeruzalem, Betondorp, Oostelijk Havengebied en IJburg. 
Bespreking van de speerpunten van de OAR-Oost in 2013. 
Verslag vergadering Wijkopbouworgaan  
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over voorbereiding lokale democratie. 
Bespreking van de gevolgen van wijziging van de zorgzwaarte-pakketten. 
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CONTACTEN MET HET STADSDEEL 
 
Dagelijks Bestuur 
- De OAR had regelmatig formeel en informeel contact met leden van het DB. 
 
Stadsdeelraad 
- Vanwege de fusie van het Stadsdeel Oost verliep de oude verordening op de 

Ouderenadviesraad Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer naar de nieuwe situatie 
moeizaam. 

 
Griffie 
- Via de griffie kregen we Informatie over de verordening inzake het instellen van 

een OAR. De vergaderstukken voor de commissie- en deelraadvergaderingen 
werden altijd ruim op tijd in ons postbakje gelegd en de medewerkers waren altijd 
bereid om ons te informeren en ondersteunen, als we wilden inspreken, een 
zienswijze of een adres wilden sturen. 

 
Servicedesk 
- De servicedesk heeft ons altijd gesteund bij het reserveren van de raadzaal of 

andere vergaderruimte en microfoons of een beamer voor ons geregeld. 
 
Beleidsambtenaren 
- Tot de wisseling van de wacht: was de taakverdeling overzichtelijk en duidelijk: 

het contact was goed, er was altijd overleg mogelijk, we werden met respect 
benaderd, iedereen stelde prijs op de mening/ de inbreng van de OAR. 

- Na 1 mei 2011 veranderde er veel: het stadsdeel was verdubbeld, de 
medewerkers van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg werden samengevoegd. De 
posities en de taken maar ook de verschillen in cultuur en werkwijzen waren ook 
in 2012 niet altijd helder. Tanja Bubic was in het verslagjaar onze 
contactambtenaar en voor de OAR een vaste boei. Onze eigen positie is mede 
door de wijziging van onze naam en statuten formeel via de notaris gewijzigd. Het 
werkgebied van de OAR-Oost is ondertussen ruim verdubbeld. 
Via advertenties in De Brug en de IJ-opener zijn nieuwe bestuursleden in het 
verslagjaar met succes binnengehaald. 
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN  
 
Op het in de loop van 2011 door de OAR ingediende advies  over de 
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het stadsdeelkantoor kwam op 16 
februari 2012 een reactie van het DB van het stadsdeel waarin onze observaties 
werden onderschreven en stappen werden aangekondigd ter verbetering. 
- Op het advies over de woon- en leefsituatie van Marokkaanse ouderen kwam op 

16 februari 2012 een uitvoerige reactie van het DB waarin de problematiek werd 
onderschreven en de OAR om aanvullende informatie en oplossingen werd 
gevraagd. 

- Advies over personeelsbezetting nachtdienst zorgcentra aangezien de 
betreffende centra al bezig zijn met het onderzoeken en uitwerken van de 
mogelijkheid tot het inzetten van een gezamenlijke dienst in de nacht neemt het 
stadsdeel op dit moment (16 februari 2012) geen regie in deze. Helaas is in de 
loop van 2012 (nog) geen definitieve oplossing voor de gezamenlijke nachtdienst 
operationeel geworden. 

- Zienswijze over Nota Horecabeleid over geen of weinig aandacht voor specifieke 
horecavoorzieningen voor ouderen. 

- Zienswijze over slechte toegankelijkheid door parkeeroverlast door (bak)fietsen 
rondom ingangen van AH aan het Christiaan Huygensplein. 

- Dringend advies aan portefeuillehouder Thesingh om BOMO / Netwerk Samen 
Oost weer in te stellen en een bijeenkomst te beleggen. 

- Ingesproken n.a.v. nieuwe start bouwplannen  Jeruzalem. 
- Brief voorstel alternatieve route voor bus 42 
- Ingesproken over  voorzieningenniveau bewoners Flevoflats na de verbouwing. 
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BELEIDSVOORNEMENS 
 
Speerpunten 2012 

- Gratis Openbaar Vervoer 65+ 

- Verbeteren Aanvullend Openbaar Vervoer 

- Volgen ontwikkelingen rond de maaltijdvoorziening voor zelfstandig wonende 
ouderen en de prijs/kwaliteit van de maaltijden in de Zorgcentra 

- Volgen ontwikkelingen in Woonservicewijken, met name in Jeruzalem 

- Onderzoeken mogelijkheden om bestaande bouw en leegstaande panden te 
verbouwen tot woningen voor ouderen 

- Ontwikkelen implementatie voorstel voor invoering preventieve zorg in het kader 
van welzijn en gezondheid bij ouderen 

- Bevorderen van het voortbestaan van een zelfstandige, onafhankelijke Ouderen 
Advies Raad (het activeren van de verordening) 

- Versterken van positie oudere migranten 

- Volgen ontwikkelingen en uitvoering WMO 

-  

Speerpunten 2013 

- In stand houden van het bestaande Openbaar Vervoer in Amsterdam want staat 
meer onder druk en verandert veel ten nadele van ouderen 

- Verbeteren van de toegankelijkheid van stadsdeelhuis met Openbaar Vervoer 

- Volgen ontwikkelingen van AOV 

- Volgen ontwikkelingen in Woonservicewijken, met name in Jeruzalem, 
Oosterparkbuurt en rond de Flevoflats 

- Volgen kwaliteit van de zorg in de Zorgcentra en de thuiszorg 

- Doorgaan met onderzoeken van mogelijkheden om ouderenwoningen in 
bestaande bouw of leegstaande panden te realiseren 

- Stimuleren bouw van “Akropolis” in stadsdeel Oost 

- In kaart brengen van woon- en leefsituatie van oudere migranten  

- Bevorderen en ontwikkelen ondersteuning voor allochtone mantelzorgers 

- Volgen ontwikkelingen en uitvoering WMO 

- Volgen van de transitie ABWZ naar WMO 

- Ontwikkelen contacten en samenwerking met oudere bewoners in het stadsdeel, 
eerste- en tweedelijns gezondheidszorg gericht op toetsing en implementatie van 
de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door VUmc en AMC in het kader 
van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)  
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- Zicht houden op economische ontwikkelingen, die ouderen met een laag inkomen 
in problemen kummen brengen (armoedebeleid) ook door stapeling 
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                                                FINANCIEEL VERSLAG 2012 

 
 
 

Inkomsten   

Saldo 1 januari 2012 € 12.052,59 

Subsidie stadsdeel 2012 € 10.810,00 

Rente ING-bank € 1,08 

Teruggave KPN-internet  € 2,92 

 € 22.866,59 

   

Uitgaven   

Contributie NOAR Amsterdam 2012 € 500,00 

Kosten bankrekening € 166,57 

Werving en publiciteit € 1.098,91 

Kosten KvK € 24,08 

Vergader / onkostenvergoeding OAR-leden € 2.305,11 

Dwars door de Buurt advertentiekosten € 1.939,95 

Kantoorbenodigdheden € 447,41 

Huur vergaderruimte inclusief koffie en thee € 1.200,00 

Notuleren (openbare) vergaderingen € 600,00 

Vergaderingkosten € 59,68 

Representatie € 173,28 

Netwerkbijeenkomsten € 439,16 

Deskundigheidsbevordering congres  € 274,00 

Aanpassing Statuten  702.10 

KPN-ICT abonnement € 17,68 

subtotaal € 9.947,93 

 

Saldo bankrekening 31 december 2012 

 

€ 

 

12.918,66 

 

 

Nog te betalen 

Vergader/onkostenvergoeding OAR-leden (laatste 4 maanden 2012) € 3.303,06 
 

 
-  


