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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  7 FEBRUARI  2013 

 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, 

Nienke de Waal,  Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post, Sonja Bhagwandin, 

Frank Stork, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Saar Boerlage, Carla den 

Boer-Raes, Afifa Tadmine, Ibrahim Görmez en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: An Thierens, Dini Eekhuis, Hans v.d. Wilk, Riwka 

Cohen, Mohamed el Yakoubi  en Abdeslam el Mahraoui. 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Inge Tramm, Hilda Slengard,  

A.C. Bonnee, Joke Krull, Ria Klumper, Els de Ruiter en Marion Heeres. 

Notulen: Marianne Avontuur. 

Gast: Cor Visser – Wijkopbouworgaan Oost i.o. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom.  

2. Mededelingen  

• Strooibeleid verschilt per wijk, vaak is er geen zout voorradig. In 

Betondorp is onder leiding van de buurtmeester een aanpak ontwikkeld, 

die tot grote verbetering heeft geleid. Zij zorgde voor bakken zout op 

diverse plaatsen in de buurt en aan de bewoners werd gevraagd om samen 

met de buren hun straat schoon te houden. Dit punt gaan we met 

Onbeperkt Oost bespreken dd. 15 februari van 14.00-16.00 uur, we zullen 

met aanbevelingen voor het hele stadsdeel komen. Tevens is Frank Stork 

samen met Coen Valenkamp door Iris Suko uitgenodigd om de algehele 

toegankelijkheid in Amsterdam Oost te bespreken. 
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• De bijeenkomst van de vakbonden in Henri Polaklaan op 2 februari 

verliep goed. De bezetting van het Sarphati-huis is ook zonder incidenten 

verlopen.  De afspraak met de directeur van Amsta op 5 februari is niet 

positief verlopen en helaas is één van de medewerkers ( vakbondslid) naar 

huis gestuurd. Amsta heeft nu beveiliging ingehuurd en het personeel 

en/of bezoekers moeten zich legitimeren. De vakbonden hebben een kort 

geding aangespannen om aan te tonen, dat Amsta het extra geld niet heeft 

gebruikt voor extra handen aan het bed. Cordaan gaat met de OAR 

strijden tegen de ontslagen in de Huishoudelijke Zorg. Op 4 februari 

organiseerden de vakbonden een actiebijeenkomst in Nieuwegein, daarbij 

waren een wethouder van het CDA uit Den Haag, Renske Luijten van de 

SP, Monique Keijzer van het CDA aanwezig. Ook Saar Boerlage en Ria 

Klumper waren daar aanwezig. 

•  Op 6 april volgt een actie in Den Haag. 

• Op 6 december 2012 vond er een Groot overleg Zorg en Welzijn plaats. 

Uit de opbrengst van deze bijeenkomst zijn 4 thema’s geselecteerd, die in 

februari in aparte kick-offs worden uitgediept. Op 11 april is er weer een 

Groot Overleg. Peggy Jordens, van het stadsdeel, was niet altijd even 

duidelijk in haar toelichting bij de uitnodiging voor de kick-offs. 

 3.   Notulen van de vergadering van 10 januari 2013.  

•  Blz. 2, punt 2.4 OAR zal met het stadsdeel opnemen dat de uitvoering 

van het beleid door Cition niet klopt en dat bewoners meerdere keren ten 

onrechte boetes hebben moeten betalen. 

•  Gemist in de notulen: Bijeenkomst in Restaurant Miranda over o.a. 

wijkverpleging. Er zou een rapport verschijnen. Dit rapport is wel binnen 

en Dick Oosterbaan zal zorgen dat dit beschikbaar komt. Misschien is het 

slim om een wijkverpleegkundige van Buurtzorg uit te nodigen om te 

inventariseren welke mogelijkheden zij ziet en op wat voor problemen 

men daarbij stuit. 

• De bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger “Lokale democratie” zijn 

voorgesprekken. In april-mei gaan de specialisten de opbrengst 

inventariseren en verdere plannen ontwikkelen. Lokale democratie gaat 

per definitie niet over het verdwijnen van de stadsdelen, maar over wat de 
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mensen zelf als bestuursvorm willen: een maatschappelijke of politieke 

democratie?  

•  De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd vastgesteld. 

4.   Ingekomen en uitgaande post. 

• Tunny legt nogmaals uit dat men aan de hand van de Postlijst de 

betreffende informatie of stukken bij haar kan opvragen per e-mail of  

telefonisch. 

•  Het Overzicht van bijeenkomsten in de komende periode: 

• 6/2 wo.: 10.30 uur, rondleiding zorg-woningen Eigen Haard. 

• 8/2 vr. : 14.00-17.00 uur, community Indische Buurt Democratie in de 

wijken na 2014, Meevaart, Balistraat 48 

• 11/2 ma. : 14.00-17.00  uur, cliëntenbelang: bijeenkomst over de 

gevolgen van het regeerakkoord voor cliënten en vrijwilligers, 

Mozeshuis, Rembrandtzaal, Waterlooplein 205-207. 

• 11/2 ma. : 20.00-22.00 uur, burgerinitiatief “democratie2”  Pakhuis de 

Zwijger, Piet Heinkade 179. 

• 12/2 di. : 10.00-12.00 uur, voorbereiding vakbondscafé, Plantage 

Middenlaan 14. 

• 12/2 di.: 10.30 uur, klankbordgroep toegankelijkheid Sporenburg, 

locatie Mentrum Sporenburg, C.J.K.v.Aalststraat 4. 

• 12/2 di. : 20.00 uur, Alzheimer café: documentaire “Vergeten”, Ireen 

van Ditshuyzen met gastspreker Ireen persoonlijk. 

• 14/2 do. : Themabijeenkomsten groot overleg Zorg en Welzijn. 

• 14/2 do. : 12.00-13.30 uur,  werkgroep Toegankelijkheid, 

winkelcentrum Brazilië, Timorplein 8. 

• 14/2 do. : 18.00 uur, conferentie “Werkwijze IJburg, opbrengst en 

toekomst, part 2”, IJburgcollege, Pampuslaan 1. 
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• 14/2 do.: 19.00 uur, Valentijn debat ontluikende liefde tussen Cure en 

Care in Rode Hoed. 

• 14/2 do.: 20.00 uur, Kohnstamminstituut (glazen huis) “Minder 

bestuurders, meer invloed van de burgers, Wibautstraat 2-4. 

• 15/2 vr.: 10.00-13.00 uur bestuur NOAR, Plantage Middenlaan 14. 

• 19/2 di.: 17.30-21.00 uur Talk of the Town “Zorg in de stad”, Pakhuis 

de Zwijger, Piet Heinkade 179. 

• 20/2 wo.: 13.30 uur, CABO “Kansen voor sleutelfiguren en hun 

zelforganisaties binnen de informele zorg”, met Martin Stam van de 

HvA, Keizersgracht 334. 

• 21/2 do.: 14.00-16.30 uur ”ViiA, IJburg, bijeenkomst 55+ met een 

boekpresentatie van Marjan Berk, café Vrijburcht, Jan Olphertlaan 

143. 

• 25/2 ma.: 16.45 uur, herdenking Februaristaking, Jonas Daniël 

Meijerplein. 

• 25/2 ma.: 19.30 uur, stadsdeelhuis, uitnodiging PvdA aan 

maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties om te praten over het 

thema: “ Vertrouwen in vrijwilligers”. 

• 6/3 wo.: Studiedag WMO-raad Oost i.o. 

• 7/3 do.: 19.00-21.00 uur, platform Watergraafsmeer, Café Restaurant 

Frankendael. 

• 13/3 wo.: 15.00-19.00 uur, uitnodiging Habion, stakeholders-sessies, 

brainstormen over ideeën en wensen in het kader van 

“ouderenwoningen”. 

•  14/3 do.: avond Buurtplatform Haveneiland Oost en IJburg. 

5.  Stand van zaken: Zorgwoningen “Kraaipanschool” en “Blasiusstraat”. 

          De OAR is woensdag 6/2 op bezoek geweest in de Blasiusstraat. Het           

project was nog niet zo ver gevorderd als we dachten. De woningen zien 

er goed uit, alleen het toilet en de douche waren niet conform ons advies 
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uitgevoerd (beide in één ruimte i.v.m. toegankelijkheid scootmobiel of 

rolstoel), maar dit kan per woning worden aangepast. De oplevering zal, 

volgens de projectleider, eind april/begin mei zijn.  

De OAR heeft informatie over dit project in “Dwars” gepubliceerd. 

Belangstellenden kunnen melden zich via het telefoonnummer van Eigen 

Haard.  

Het project “ Kraaipanschool” hebben we nog niet bezocht. 

  

De OAR heeft een zienswijze ingediend bij de deelraad, waarin zij 

adviseert om de toewijzing van de woningen van deze projecten 

(Kraaipan en Blasius) maar ook van andere soortgelijke projecten in 

stadsdeel Oost, te monitoren om na te gaan of ze worden toegewezen aan 

doelgroep waarvoor ze bestemd zijn, ook wat betreft inkomen en leeftijd. 

 

6.  Nauwere samenwerking met het Wijkopbouworgaan Oost. 

          De vraag die aan de leden van de OAR wordt voorgelegd is de volgende: 

Kunnen jullie ermee akkoord gaan dat de OAR en het WOO gaan 

samenwerken op onderwerpen, waarop ze dezelfde visie hebben en 

waarbij door samenwerking een gezamenlijk doel beter bereikt kan 

worden. Waarbij ze samen sterker staan t.o.v. het stadsdeelbestuur. Frank 

Stork licht het voorstel vanuit het OAR-bestuur toe met als voorbeeld: het 

gezamenlijk optreden bij de verbetering van de toegankelijkheid van de 

ingangen van AH op het Christiaan Huygensplein en Linneausparkweg. 

(Samenwerking OAR Oost en buurtbeheer Middenmeer 11, lid van de 

WOO). 

 

          De heer Cor Visser, voorzitter van het bestuur van het WOO, is 

uitgenodigd om de visie van het WOO toe te lichten.” Het WOO is een 

vrijwilligersorganisatie voor en door bewoners van Amsterdam Oost. Het 

doel is dienstverlening aan bewoners en bewonersgroepen (ook 

bewonerscommissies en huurdersverenigingen) en het stimuleren van 

bewoners om zich in te zetten voor een goede leefsituatie in hun wijk”.  

“Het voorstel tot samenwerking is spontaan ontstaan omdat we vaak 

dezelfde doelstelling hebben. Er wordt een informatiefolder van het WOO 

uitgedeeld.  
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          Na deze toelichtingen ontstaan enige misverstanden bij een aantal OAR-

leden, die na discussie gelukkig uit de weg zijn geruimd. 

 

          Conclusie: de OAR en het WOO zijn organisaties, die zelfstandig in het 

stadsdeel Oost blijven opereren. De OAR wordt geen lid van de WOO, 

OAR-leden kunnen dat op persoonlijke titel wel zijn. De intentie wordt 

uitgesproken, dat als de OAR en de WOO dezelfde visie/zienswijze 

hebben t.a.v. een knelpunt in een wijk of een beleidsvoorstel van het 

stadsdeelbestuur zij gezamenlijk zullen optrekken in de communicatie 

naar/met het stadsdeel. Elke zich voordoende aanleiding wordt van te 

voren besproken in de OAR ledenvergadering. Er moet nog een structuur 

voor de samenwerking worden bedacht. 

Cor Visser reageert nog op een aantal opmerkingen en vragen n.a.v. de 

toelichting en de uitgereikte folder: 

 “Hoe is de relatie met Dynamo?’. “Slecht, het werk van het WOO wordt 

door vrijwilligers gedaan en moet professioneel door Dynamo worden 

ondersteund , maar dat gebeurt niet.” 

 “Wat is de relatie van het WOO met Dwars?” “Dwars viel eerst onder 

Dynamo, maar nu er veel minder subsidie is toegekend wordt de krant 

geheel door vrijwilligers gemaakt, die gefaciliteerd worden door het 

WOO”. 

 “In de folder staan geen openingstijden van het WOO”. “Daar gaan we 

iets aan doen”. 

 “Valt het Oostelijk Havengebied ook onder het aandachtsgebied van de 

WOO?” “Ja, het werkterrein van het WOO omvat het hele stadsdeel 

Oost”. 

      Men vreest, dat dit nog onvoldoende bekend is bij de bewoners. 

           

7.  De 2 – minuten ronde: 

• Diverse complimenten voor het artikel van de OAR in Dwars.   

• Wegens tijdgebrek wordt de rest van de agendapunten naar de 

volgende vergadering verschoven.     

De volgende vergadering wordt op donderdag 7 maart 2013 van 14.00 - 

16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 


