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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  7 november 2013 

 

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

Cromwell, Frank Stork, Afifa Tadmine, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-

Telder, Sonja Bhagwandin, Carla den Boer-Raes, Marianne Westerneng, 

Ibrahim Görmez en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Jannie Leenders-Post, Saar Boerlage, Joke Krull, 

Abdeslam el Mahraoui, Inge Tramm, Riwka Cohen en Ria Klumper. 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Els de Ruiter, Dini 

Eekhuis, Bertie van Gelder, Jan Hangelbroek, Tjandra Raghoenatsingh,  

Gonny Verschut en Coen Valenkamp. 

 

Notulen: Marianne Avontuur. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom. Om 15.00 

uur, na de pauze, zal Mw. Marleen v.d. Heuvel van het stadsdeel het 

sport- en beweegplan 2013-2016 toelichten. 

2.    Mededelingen  

 

• In 2014 hebben we de raadzaal slechts voor 3 maanden kunnen 

reserveren i.v.m. de verkiezingen en de wijziging van het bestuurlijk 

stelsel na maart. 

• Ibrahim Görmez: op 27/11 is er van 13.00 – 15.00 uur in De 

Verbinding een studiemiddag om te onderzoeken of het mogelijk is 

om “een Community” te ontwikkelen in de Transvaalbuurt en 
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omgeving . De uitnodiging komt nog per mail met het verzoek om die 

door te sturen aan andere leden van de OAR Oost. 

• Op 19/12 wordt er een leuke voorstelling “A christmas special” voor 

ouderen georganiseerd door OBA en ANBO in de Centrale 

Bibliotheek, Oosterdokskade 143 – zie folder. 

• Jan Hangelbroek blijft de contactpersoon van Dynamo voor ouderen. 

• Vanochtend (7/11)vond er van 10.00-13.00 uur een info scenariosessie 

plaats in het kader van “Wijkservicepunten en langer zelfstandig thuis 

blijven wonen in Transvaal en Indische Buurt”  in de Nesciozaal, 

stadsdeel. De OAR was hiervoor niet uitgenodigd, maar omdat Els de 

Ruiter de stukken had doorgestuurd, was de OAR toch aanwezig. Het 

was een belangrijke en interessante bijeenkomst. Er komt een verslag 

van.  

• Overzicht belangrijke bijeenkomsten in de komende periode:   

A. Vr. 8/11: 14.00 uur in de Meevaart Lokale democratie en 

verkiezingen op 19-3-2014 en deelname aan Bestuurscommissie 

stadsdeel Oost lijst indienen voor 23-12-2013. 

B. Vr. 8/11: 10.30 – 16.00 uur: “Mantelzorg Verwendag”: dagtocht 

naar kaasboerderij, bij toegangsbewijs ontvangt u opstapplaats. 

C. Za. 9/11. Vanuit de centrale stad herdenking Kristallnacht. 

D. Ma. 11/11: 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta 

Ingenhouszhof 15. 

E. Di. 12/11: 12.00 – 14.00 uur: Voortgang Pilot Wijkzorg Indische 

Buurt en OHG, Flevopoort, activiteitenruimte. 

F. Di. 12/11: 20.00 - 22.00 uur “Hoe rekbaar is de informele zorg”, 

De Zwijger.  

G. Vr. 15/11: Vakbondscafé. 

H. Za. 16/11: 12.30 – 17.30 uur: Opening Makassarplein + BBQ.  

I. Ma. 18/11: Bestuursvergadering OAR Oost(klein), 

Ingenhouszhof 15. 

J. Wo. 20/11: 11.00 bestuurlijk overleg met Lieke Thesingh over 

ouderenbeleid in Oost. 

K. Do. 21/11: 20.00 uur Wijkraadsvergadering WOO raadzaal. 
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L. Ma. 25/11; 14.00 uur bestuur (groot) OAR Oost bij Amsta 

Ingenhouszhof 15. 

M. Do. 28/11: 14.00 – 17.00 uur: WMO Raad Centrum: 

Themabijeenkomst: Relatie 1
ste

 Lijnszorg, welzijn en gemeente, 

stadhuis kamer 0382 (voormalige bibliotheek).. 

N. Do. 28/11: 16.30 – 18.00 uur bestuur OOA gesprek met 

zorgkantoor Achmea Plantage Middenlaan 14’ (Dick/Saar). 

O. Vr. 29/11: 8.30-14.30 uur Symposium en kennismarkt 

“Effectieve ouderenzorg anno 2039: Komt tijd, komt geld” in 

collegezaal 1 AMC. En aansluitend om 16.00 – 17.00 uur oratie 

prof. Sophia de Rooij in Lutherse kerk, Singel. 

P. Vr. 29/11: 14.00 – 17.00 uur: Reguliere vergadering WMO Raad 

Oost, Timorplein 8. 

Q. Za. 30/11: landelijke demonstratie van FNV tegen bezuinigingen 

in Jaarbeurs Utrecht. 

R. Di. 3/12: 10.00 – 12.00 uur bestuur OOA Pl. Middenlaan 14’ 

over verkiezingsprogramma’s 2014 - 2018 politieke partijen in 

de Gemeenteraad (Dick/Saar). 

S. Vr. 6/12: 10.00 uur overleg gezamenlijke Adviesraden met 

ambtenaren in Stadsdeelhuis. 

T. Wo. 11/12: 14.00 uur NOAR bijeenkomst in Keizersgrachtkerk 

Keizersgracht 566. 

U. Do. 12/12: 14.00 uur plenaire vergadering OAR Oost in raadzaal 

stadsdeelhuis. 

V. Ma. 23/12: deadline kandidatenlijst voor de verkiezing van 

Bestuurscommissies. 

 

3.   Notulen van de vergadering van 3 oktober 2013.  

• Blz. 3, punt 1 – Kraaipan:  mogelijk is de Kraaipan te klein om alle 

buurtinitiatieven ruimte te bieden. De mogelijkheid voor dagopvang 

van kwetsbare ouderen in Kastanjehof blijft bestaan. (met en zonder 

indicatie). 

• Blz. 3, punt 2 –overzicht locaties in bezit van het stadsdeel. De lijst is 

binnen; er komt volgende maand een update met meer informatie over 

leegstaande panden. 
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• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.  

4. Evaluatie van het symposium op 26 oktober. 

Het symposium was zeer geslaagd. Het aantal aanwezigen was boven 

verwachting. De OAR heeft via de mail en mondeling veel positieve 

reacties ontvangen. Men vond het wel jammer dat er geen programma 

werd uitgedeeld. Dit zou via PowerPoint gepresenteerd worden, maar 

helaas lukte het niet om de beamer aan de praat te krijgen. Joke Krull 

schrijft het verslag. Dick Oosterbaan heeft veel foto’s gemaakt. Een 

selectie daarvan wordt in het verslag verwerkt. Ook de vragen van de 

aanwezigen worden hierin opgenomen. Het was alleen teleurstellend dat 

alle woningcorporaties het hadden laten afweten. De aan hen gerichte 

vragen zullen op een later tijdstip met de nodige tamtam worden 

aangeboden. Enkele vragen zullen nog aan Lieke worden voorgelegd 

tijdens het bestuurlijk overleg op 20/11: 1. De nieuwe Wibo-woningen 

van € 681.- per maand zijn voor veel ouderen te duur. Ze hebben 

behoefte aan woningen tot € 550,-, maar die zijn er nauwelijks.  

2.Woningnet: veel mensen zijn niet op de hoogte of zijn niet meer 

ingeschreven. Dit komt omdat ze geen PC hebben en geen € 10,- 

inschrijfgeld hebben betaald. 3. De corporaties zouden de tuinen moeten 

opknappen voordat er een nieuwe (oudere)bewoner komt. 4. Wanneer 

mensen van boven naar beneden willen verhuizen , blijkt dat deze 

woningen te koop zijn of dat ze veel meer huur moeten betalen. 5. In 

OHG worden de keuken en badkamer verbouwd. Dit gebeurt elke 15 

jaar. Deze renovatie mag niet geweigerd worden. Speciale wensen 

worden niet gehonoreerd of moeten persoonlijk aangevraagd worden via 

het CIZ. In dit geval gaat het om een particuliere eigenaar. 

5.  Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de 

invoering van de transities AWBZ naar WMO. 

Op 5 november heeft Staatssecretaris Van Rijn tijdens een werkbezoek 

aan Amsterdam in de Aristo zalen gesproken met afgevaardigden van de 

landelijke ouderen organisaties. Ook de OOA(Ouderen Organisaties 

Amsterdam) waren vertegenwoordigd. De Staatssecretaris heeft daar 

meegedeeld dat de uitvoering van de Verzorging en Verpleging naar de 



5 

 

zorgverzekeraars zal gaan en dat hij de Tweede Kamer per brief daarover 

zal informeren. Alle verdere nieuws hierover staat op de gmail. 

6.   Sport en beweegplan 2013 - 2016. 

      Marleen v.d. Heuvel van het Stadsdeel Oost, afd. Sport geeft een 

toelichting op het sportplan  a.d.h.v. een aantal vragen, die de OAR haar 

van te voren heeft toegestuurd: 

Een aantal sportgroepen gaat stoppen per januari 2014. Dit heeft te 

maken met bezuinigingen en de nieuwe participatie regeling. Binnen het 

Sportplan wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden zodat de 

huidige deelnemers toch door kunnen gaan met sporten. De afdeling 

sportstimulering kent zelf geen subsidie toe. Dat gaat via de dienst MO ( 

Maatschappelijke Ontwikkeling). Over de subsidietoekenning vinden 

nog interne beraadslagingen plaats. Het stadsdeel doet dit samen met 

Civic en Dynamo. Het resultaat daarvan wordt half december bekend 

gemaakt. 

      Onderstaande vragen kwamen aan de orde. 1. Is er een mogelijkheid 

voor therapeutisch zwemmen? 2. Waarom kan men met een 

toegangspasje alleen op de locatie terecht waar men zich heeft 

aangemeld en niet op meerdere locaties? Van een aantal gesubsidieerde 

sportverenigingen wordt de accommodatie overdag grotendeels niet 

gebruikt. Welke mogelijkheden ziet het stadsdeel om deze locaties in te 

zetten bij de ontwikkeling van het sportplan? Waarom betrekt het 

bestuur van TOS-actief de gebruikers van zijn accommodatie niet bij de 

renovatieplannen? Marleen neemt deze vragen mee en zal ze later 

beantwoorden. 

      Bij Dynamo gaat Tom Sloetjes inventariseren wat er allemaal te doen is 

in Oost op het gebied van sport en bewegen, expliciet voor ouderen.  

7.  De 2 – minuten ronde: 

• NOAR bestuur dd. 4/10 behandelde lopende kwesties. 

• Op  9/10 organiseerde het Wijksteunpunt Wonen een voorlichtings -

bijeenkomst voor leden van VVE’s ( Verenigingen van Eigenaren). 

Het WSW komt op voor de belangen van verenigingen van 

huiseigenaren onder de 10 leden. Er werd aandacht besteed aan 
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rechten en plichten. Het WSW bleek goed op de hoogte. Zij geeft 

gratis boekhoudkundige ondersteuning. Het WSW zit tijdelijk bij het 

serviceloket op het ’s-Gravensandeplein. 

• Het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in Zuid-Oost is op 18 

oktober geopend. (Rinia Cromwell). Men streeft er naar om een goede 

gelijkwaardige samenwerking te ontwikkelen. De OAR Oost wordt 

van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

8.  Rondvraag 

• Bij een eerste bezoek aan De Kraaipan is de ingang slecht te vinden. 

De OAR zal er op aandringen dat die beter wordt aangegeven. 

• Er gaan nu ouderen voor elkaar zorgen, maar pas op voor de 

consequenties, zoals AOW-kortingen. 

• Nieuwe Sites. Op de website www.oost-online.nl vindt u een tweetal 

linken waarbij de OAR in de toekomst actief zullen zijn: 

Onder het kopje "KALENDER" en het kopje "LEEF+STIJL" en dan 

doorklikken naar "Jaartje ouder".     

   

De volgende vergadering wordt op donderdag 12 december 2013 van 

14.00 - 16.00 uur  gehouden in de Raadzaal. 

 


