Concept -notulen OAR Ledenvergadering 3 juli 2014
Aanwezige OAR leden: Tunny Jongejan (voorzitter DB/OAR), Joke Krull
(technisch voorzitter DB-/OAR), Frank Stork(penningmeester DB/OAR),
Marianne Westerneng (DB/OAR), Janny Leenders Post, Ankie Koeberg-Telder, ,
Ria van Gerven, Sonja Bhagwandin, Saar Boerlage, Afifa Tadmine,
A.Elmahraoui, Dick Oosterbaan (secretaris DB/OAR)
Toehoorders OAR: Laetitia Kramp, Elly van de Mortel, Bertie van Gelder,
Riwka Cohen, Frank Mannes, Tonny Bonnee, Saskia Hubelmeijer.
Notulen: Annelies Teunissen
Afmeldingen: Tine Wiegman, Els de Ruiter, Dini Eekhuis, Sherona Ceha
(Meerbelangen)
1. Opening en vaststelling van de agenda
Joke opent de vergadering om 14.05 uur door allen van harte welkom te
heten. Er zijn geen agendawijzigingen. Dit is de laatste bijeenkomst voor
de zomervakantie, de volgende ledenvergadering van de OAR zal weer
donderdag 4 september zijn om 14 uur.
2. Mededelingen + overzicht bijeenkomsten A-Q zomer 2014 n.a.v.:
2.1. Het overleg met portefeuillehouder Wonen Thijs Reuter was nogal
verkennend van karakter. Mede wegens ziekte van Bianca Hein (WMO
raad), was de bijeenkomst minder goed voorbereid. Er werd vooral
gesproken over de afstemming van verwachtingen over en weer, nu het
stadsdeelbestuur opgeheven is, en er een bestuurscommissie voor
stadsdeel Oost ingesteld is. Zie ook punt 9 van dit verslag.
2.2. Het huisvestingsoverleg ouderen Jeruzalem d.d. 3 april jl.
N.a.v. het overleg met betrokken partijen Woonblok M-Jeruzalem koppelt
Tunny terug dat er vanuit de belangstellingregistratie 111 mensen zijn
aangeschreven door Rochdale. Daarop hebben 84 personen positief
gereageerd op de voortgang, 12 negatief en 15 geen reactie.
Van die 84 positieve reacties, zijn er 60 mensen vanuit Jeruzalem
betrokken, waarvan 47 van woningbouwvereniging (wbv.) Rochdale, 10
van wbv. de Keij, 3 mensen uit het Dreeshuis en 24 personen uit overig
gebied Frankendael.Onder de afwijzingen waren er 10 reacties vanuit
Jeruzalem en 2 uit overig Frankendael.
2.3. Gery de Boer (PvdA): kan nooit op donderdagmiddag, Dick heeft haar
nu uitgenodigd voor het bijwonen van een bestuursvergadering van de
OAR op een maandagmiddag.
2.4. Ingekomenpost:
2.4.1. Een link over “langer thuis wonen” wordt doorgestuurd aan de
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2.5.

2.6.
2.7.

2.8

2.9.

2.10

2.11

2.12

OAR leden en toehoorders door Tunny Jongejan 1
2.4.2.Informatie over cursus mantelzorgers wordt doorgestuurd aan
leden van de OAR, door Dick Oosterbaan 2
(Punt C) De OAR is door Jette Bolle uitgenodigd voor de
expertmeeting informele respijtzorg in het Stadsdeelhuis d.d. 8 juli,
waarschijnlijk n.a.v. het advies van de OAR inzake de bezuiniging op
locaties dagopvang door de zorginstellingen. Het zal gaan over
verbeterpunten t.a.v. verpleeghuiszorg, rapportage volgt 3
(Punt D) Laetitia Kramp zal de bijeenkomst Eenzaamheid Flevo flats
bezoeken, ze woont daar in de buurt.
(Punt E, P) Frank Stork woont kernteam Wijkzorg bij, en kondigt de
Informatiemarkt i.s.m. Dynamo en stadsdeel Oost 3 oktober a.s.
vast aan. De bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in de
Koningskerk, voor stands e.d. zie
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/07/01/vooraankondiginginformatiemarkt-watergraafsmeer-zorg/
Janny Leenders, bewoonster Betondorp verexcuseert zich voor weinige
deelname aan de OAR vergaderingen dit jaar. De opening van het sport
en speelveld is nu achter de rug, op 13 en 14 september volgt de viering
van het 90 jarig bestaan van Betondorp.
Saskia Hubelmeijer, vertegenwoordigster cliëntenbelang meldt een
bijeenkomst 7 augustus, 13.00-15 uur over afschaffing wtczg 2015
(wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten) bij locatie
Cliëntenbelang, Plantage Middenlaan. Tunny krijgt de info ter
verspreiding 4
Saar Boerlage: cliëntenbelang heeft do. 10 juli 10-11.30 een bijeenkomst
over de nieuwe regeling hulp bij huishouden. Haar is gevraagd of ze
namens de OAR betrokken wil zijn, en Ellie van de Mortel? blijkt mee te
willen participeren, en krijgt het voorbereidende stuk toegezonden.
Indien gewenst, kan iedereen het stuk ter voorbereiding krijgen via
Tunny 5
Excuus van Abdel El Mahraoui over de weinige deelname aan de
OAR vergaderingen. Sinds deze bijeenkomst naar de middag verschoven
is, is dhr. verhinderd wegens zijn werkzaamheden. Dhr. kan alleen tijdens
de zomervakanties de vergaderingen bezoeken.
De locatie van tentoonstelling `het andere verhaal” tussen 15 augustus
en 19 september, welke dialoog tussen moslims en joden wil bevorderen
op mede initiatief van de OAR, is op het laatste moment afgezegd door
het stadsdeel,een alternatief is nog niet bekend. Wordt vervolgd.

3. Notulen van de vergadering op donderdag 5 juni 2014 en acties
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Informatie over langer thuiswonen via email link doorzenden door Tunny Jongejan
Informatie over de cursus mantelzorgers doorsturen door Dick Oosterbaan
3
Terugkoppeling bijeenkomst informele respijtzorg door Tunny en Joke Krull
4
Informatie afschaffing wtczg 2015 verspreiden via Saskia Hubelmijer en Tunny
5
Voorbereidend stuk over nieuwe regeling huishouden toezenden aan deelnemers bijeenkomst CBA via Saar en Tunny
2
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3.1

pagina 1. tekstueel
Saskia Hubelmeijer staat bij toehoorders, maar was afwezig met bericht.
Rifka Cohen moet Riwka Cohen worden, in het hele verslag.

3.2. Pagina 2.na.v. invoeren deel AWBZ zorg naar gemeente via WMO:
Saar Boerlage n.a.v. 2.2.1 artikel uit ouderenzorg over kabinetzorg: er is
nu nog discussie over wie wat vergoed binnen de gemeente, een WMO
beleidsstuk ligt nu voor inspraak tijdens het zomerreces en is nog niet
vastgesteld is, zie ook notulen mei 2014.
3.3. Saar meldt dat er namens de NOAR (Netwerk Ouderen Advies Raad) een
boze brief aan de gemeenteraad gestuurd is m.b.t. de timing van de
inspraak: geen verordeningen ter inzage leggen tijdens het zomerreces!
3.4. Afifa Tadmine voorzitter van buurthuis de Bloem, meldt dat er 2
bijeenkomsten door elkaar zijn gehaald.
3.5. Pagina 3: n.a.v. opheffing hospice St Jacob-inrichting hospice in
Oostpoort:
Tunny neemt het destijds opgestelde rapport van Janny Leenders ter
bespreking mee naar het overleg met Stef Spigt van Amstelring. Dit
rapport gaat over het opvangen van ziekenhuispatiënten direct na
ontslag uit het ziekenhuis, bij een te kleine behuizing in Bertondorp,
wellicht dat het waardevolle info oplevert6
3.5

Pagina 4. – N.a.v. punt 4: woningaanpassingen- trapliften
Tunny heeft van Ilse Meerendonk informatie gekregen over de exacte
vergoeding van trapliften , deze blijken onder grote
woningaanpassingen te vallen, de aanvraag gaat via DWZS per
indicatie, de WMO financiert.
Kleine woningaanpassingen; dus plaatsen van beugels, verhoogde
toiletpot, douchezitje en verwijderen van stofdorpels vallen nog wel
onder de verantwoordelijkheid van de verhuurders. De aanvraag hiervoor
gaat via de corporaties (sociale woningbouw) en aanvraag voor
particuliere huurders via het stadsdeel en of Dynamo.
Er moet nog nieuw beleid over woningaanpassing mogelijkheden
vastgesteld worden i.s.m. een stedelijke werkgroep. De OAR verwacht
forse bezuinigingen. Zie ook de link naar Dienst van de gemeente DWZS
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatiediensten/wzs/woonbeleid-onderzoek/beleid-doelgroepen/ouderenmensen/

3.6

Actiepunt vorige vergadering: Denice Hanser heeft nog geen actueel
overzicht van de regels m.b.t. huisvesting voor ouderen. De nieuwe

6

Bespreking Stef Spigt Amstelring m.b.t. inrichting nieuwe hospice in Oostpoort, Tunny (rapport Betondorp
meenemen)
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zorgwet moet eerst nog verder uitgewerkt worden voordat de
woningcorporaties weten wat hun exacte verantwoordelijkheden zullen
zijn. 7
3.7

Huurdersvereniging Amsterdam (HvA). Janny Leenders is net als
Saar Boerlage en Riwka Cohen, lid van de HvA. Zij meldt dat het niet
goed gaat in Nederland met het bestand van de (sociale) huurwoningen,
zo bleek tijdens de ledenvergadering HvA en het wordt tijd voor actie. Dit
jaar wordt door hen de 4% huurverhoging nog geaccepteerd, maar
volgend jaar niet meer. De HvA vindt dat de woningcorporaties het beleid
van minister Stef Blok m.b.t. verhuurdersheffing niet hoeven te
accepteren. (Het kabinet vraagt ook in 2014 een financiële bijdrage van
verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de
verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing maakt deel uit van de
maatregelen in het Woonakkoord. En moeten de woningmarkt beter
laten functioneren). Maar de HvA vindt dat de huurders en de
corporaties weer samen een vuist moeten gaan maken.

3.8

Pagina 5. n.a.v. punt 6 Danspaleis in LoydHotel 21 juni evaluatie
Ellie van de Mortel heeft het Danspaleis bezocht d.d. in het Lloyd Hotel
en doet verslag: zij vond het inderdaad heel gezellig en E 2,50 voor een
glas wijn en kaas betaalbaar. Dansen en sap waren gratis,een
parkeerplek was wat moeilijker te vinden, wel mogelijk in de A&H
parkeergarage, welke weer wat duurder is. Leuk opgezette avond: er is
een jonge man die vrijwillig met iedereen danst.
Tonny Bonnee heeft hetzelfde ervaren, maar vond de consumpties toch
wat prijzig, i.t.t. de prijzen destijds in de Gooyer. Die bijeenkomst heeft
Joke Krull erg leuk gevonden. Jannie Leenders heeft het Danspaleis eens
naar het Brinkhuis willen halen, maar dit vonden zij te klein, maar is die
zaal niet zo klein als het zaaltje in de Gooyer? Navraag wordt gedaan.
Joke stelt voor dat de OAR Bestuurscommissie adviseren dit project te
blijven stimuleren, subsidiëren en toegankelijk te houden.

3.9

Pagina 6 n.a.v. punt 8 AlgemeneLedenVergadering NOAR 6 juni
Saar Boerlage koppelt terug dat het een goede bijeenkomst was, de
wethouder/portefeuillehouder dhr. van Ballegooien uit Zuid bleef lang en
beantwoordde vragen over het tekort aan betaalbare woningen voor
ouderen, etc.De voorgenomen brief aan de gemeente Raad is inmiddels
verzonden.

3.10 Tekstueel pagina 7. Punt 10; Dwars door de buurtkrant
Tekstueel: Riwka stelt voor Dwars door de buurt een buurtkrant te
noemen i.p.v. buurtkrantje,gezien de oplage en het verspreidingsgebied.
Tekstueel moet het de deadline 2014 worden, i.p.v. 2013.
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Actualisering en overzicht regels t.a.v. huisvesting voor ouderen, Deniece Hanser Steuntpunt Wonen , 2015
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3.11 Marianne Westerneng mist in de notulen de opmerking over toewijzingen
van buurtinitiatieven voor informele zorg n.a.v. het project pilot in het
Oostelijk Havengebied, waarvoor E 100.000 beschikbaar is gesteld door
de centrale stad. Dit project stond reeds beschreven in de notulen van 8
mei pagina 5 meldt de notulist. Tunny meldt dat er uit de 1e ronde,
slechts 1 project is goedgekeurd van de 10 ingediende initiatieven.
Er waren criteria opgesteld, gericht op zorg, veel plannen waren niet
goed beschreven. Tine Wiegman en Els de Ruijter zitten in een comité
welke de plannen beoordelen. Men krijgt individuele feedback over de
ingediende initiatieven. Een 2E ronde volgt nog.
NB. Tunny heeft op de informatietafel eveneens een samenvatting
neergelegd over de onderzoeksopzet van proeftuinen vanuit de VUmc en
Achmea i.s.m. Cliëntenbelang. Het doel van dit project is inzicht in
ervaringen m.b.t. proeftuinen en transitie, voor verbeteringen vanuit
cliëntperspectief.
3.12 de Brug , zie www.debrugkrant.nl blijkt gericht op heel Amsterdam
Oost, en niet alleen op IJburg, de oplage is over de 70.000. Saskia heeft
destijds een prijsvraag gewonnen om uit eten te gaan in een Grieks
restaurant in IJburg, dat wel.
4. Voorbereiding excursie AOV met e-cars in september 2014
4.1. Saar Boerlage zou voor vandaag een excursie voorbereiden, echter door
het DB is besloten om vandaag een extra OAR ledenvergadering te
beleggen. Een alternatief voor het bezoeken van e-cars project in
Diemen wordt doorgeschoven naar september a.s. Saar oriënteert zich
voorafgaand deze excursie eerst in Osdorp, is het vergelijkbaar met Car
to Go-project ,Samen op Stap, of MOI; een soort tuk-tuk met chauffeur,
georganiseerd door Panthar. Riwka Cohen vertelt over Car to go dat deze
per uur te huren zijn, gratis maar dat ze nogal klein zijn. Als je
boodschappen wilt doen, passen er maar 2 tassen in.
4.2.

Frank Stork meldt dat zijn excursieplan was om met Jip van Leeuwen
naar IJmuiden te varen. Maar sinds hem te ore is gekomen dat er
subsidie meegemoeid is, heeft de laatste zijn prijzen verhoogd. Met
boten varen door de Amsterdamse grachten zou een alternatief kunnen
zijn. Wordt vervolgd.

5. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van
invoering transitie AWBZ naar WMO en passend wonen
Saskia Hubelmeijer 8zal informatie toezenden aan Tunny over de transitie
vanuit cliëntenbelang Amsterdam.
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Informatie mailen over transitie awbz naar de gemeente door Saskia aan Tunny Jongejan
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6. Bespreking Jaarverslag 2013 van de OAR-Oost
Janny Leenders vraagt waarom in het jaarverslag zo uitgebreid
genoteerd is welke informatiebijeenkomsten alle OAR leden bezocht
hebben?
Frank Stork licht toe dat veel bewoners en bestuurscommissie geen idee
hadden hoeveel bijeenkomsten de ouderenadviesraad bezoekt . Ook in
aanloop naar de aanvraag van nieuwe subsidie is deze netwerk activiteit
ondersteunend.
Janny Leenders zou graag vermeld zien dat Saar Boerlage , als schrijfster
van de stukken in de DWARS door de buurt en zij als adviseur, bij het DB
horen van deze OAR. Bij de nieuwe informatiekrant en na wisseling van
het voorzitterschap en leden, kan dit punt aangevuld worden.9
Saar Boerlage vindt het jaarverslag en de benoeming van de activiteiten
eveneens te uitvoerig, zij pleit voor het vermelden van de belangrijkste
contacten en of voor een eenvoudigere vorm.
Frank Stork meent dat sommige mensen juist wel alle activiteiten en
bijeenkomsten genoemd willen zien en wil de vorm graag zo houden.
De deadline van het jaarverslag voor correcties is allang voorbij, Saar
heeft toen geen opmerkingen gemaakt.
Riwka Cohen vraagt naar de financiële paragraaf, Frank Stork meldt dat
deze achter de laatste pagina van het jaar verslag zit.
7. Instellen van werkgroepen binnen de OAR-Oost&activiteitenlijst
De werkgroepen moeten nog ingesteld worden aan de hand van de
speerpunten OAR, dit zal in september gestart worden. Voel je je ergens bij
betrokken dan kun je je op ieder niveau aanmelden, zegt Tunny Jongejan.
Ria van Gerven vraagt naar de relatie met de activiteitenlijst, moeten
daar ook meer OAR leden en toehoorders ingezet worden?
Riwka Cohen vraagt naar het aantal werkgroepen, tijdsinvestering
en eventuele vergoedingen?
Tunny Jongejan en Frank Stork zeggen dat uitbreiding van deelname door
OAR leden en toehoorders aan de bijeenkomsten zeer welkom zijn. Als je
boven de 50 jaar bent en betrokken bent bij je buurt of een speciaal
onderwerp. De bedoeling is zoveel mogelijk informatie en signalen mee te
krijgen uit de buurt en verschillende wijken en deze terug te koppelen aan
de OAR leden en toehoorders. Deze signalen kunnen dan ook meegenomen
worden naar het overleg met de bestuurscommissie om zo voor het belang
9

OAR leden en wisseling in september 2014 duidelijk aangeven, wie wat waarbij hoort en met welke taken
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van de ouderen op te komen. Je mag in principe zelf bepalen hoeveel tijd je
in werkgroepen of activiteiten wilt steken, aldus Frank Stork.
Op basis van betrokkenheid wordt de leden en toehoorders gevraagd om
eventueel ook deel te nemen aan werkgroepen. Laetitia stelt voor een aparte
wervende mail toe te sturen aan de leden en toehoorders. Frank Stork zal dit
oppakken en in juli een oproep doen voor deelname, 10 aan de hand van de
volgende speerpunten en aandachtsgebieden:
a. wonen en zorg voor ouderen
b. financiën, koopkracht en armoede
c. eenzaamheid en
d. de relatie mobiliteit en beperking
Joke Krull wil voor de OAR vergadering van september een opzet maken, en
vraagt of de aanwezigen het nut inzien van het instellen van de
werkgroepen?11
Janny Leenders, bewoonster Betondorp zegt dat er met de opheffing van de
stadsdelen veel is veranderd, en vraagt zich of ouderen nog wel
serieus genomen worden of moeten we overal zelf achteraan?
Wat is de bevoegdheid van de OAR nu?
Tunny zegt nog niet te overzien wat de daadwerkelijke consequenties zijn
nu de stadsdelen opgeheven zijn, maar de OAR heeft een belangrijke
signaleringsfunctie voor de ouderen. Concrete feiten en voorbeelden zijn
belangrijk om in te brengen in het overleg met de bestuurscommissie voor
het uitoefenen van invloed, juist ook naar de centrale stad toe. Was het
niet Sharona Ceha (Meerbelangen) die tijdens een OAR ledenvergadering
sprak over samen krachten bundelen?
Frank Stork meent dat het bijwonen van bijeenkomsten in de stad nuttig is,
en dat de OAR wel invloed uitoefent tot nu toe. Een voorbeeld is het
onderwerp afschaffing kraskaarten. Cition is uitgenodigd op een OAR
vergadering, en terugkoppeling is er geweest naar het stadsdeelbestuur, en
een OAR advies is toen over de gehele gemeente Amsterdam overgenomen
Saar Boerlage noemt het succes op het gebied van wonen in het program
akkoord van de centrale stad: er zullen 500 woningen voor heel Amsterdam
in de sociale sector bijgebouwd gaan worden; in 1e plaats voor ouderen.
Ook het project ‘Eigenwijs met leegstand’ is in het programakkoord
genoemd , zij signaleert beweging in de bestemmingsplannen en vanuit de
huurdersorganisatie hoeven we het ook niet somber in te zien zegt ze.
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De OAR leden en toehoorders werven voor de werkgroepen middels een mail, actie Frank Stork juli 2014-082014
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Voor de werkgroepen een structuur en criteria opstellen door Joke Krull voor OAR vergadering 4 september 2014
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Tunny Jongejan sluit af met het antwoordt dat het DB-OAR in september
met een voorstel komt over de werkgroepen. Vergoeding voor representatie
en reiskosten zullen daar een onderdeel van zijn.12
8. Stand van zaken aanvraag (extra) subsidie voor de OAR Oost
8.1 Frank Stork: Sylvia v.d. Werf (programmacoördinator) en Hanneke Kraan
(coördinatie project ontwikkeling servicebuurt)/ medewerkers stadsdeel
Oost hebben extra geld beschikbaar gesteld voor de PR van de OAR, omdat
we zoveel netwerken. Het maken van een website,het drukken van nieuwe
visitekaartjes en OAR informatieboekjes, en een banner zullen vergoed
worden door het stadsdeel.
Een website mag ontworpen worden conform die van de OAR van stadsdeel
Zuid Oost, zie http://www.oar-zuidoost.nl/ Frank Stork vertelt dat de OAR
ondersteuning kan krijgen van Post Oost als het gaat om het ontwerp,
eventueel door autistische jongeren. Het beheer van de website wil Laetitia
Kramp op zich nemen. Overleg met Mariska volgt over de prijsopgaaf * na
haar vakantie.
8.2 Frank Stork: de bijeenkomst over wijkzorg in het ISSG 30 juni met
buurten en buurtbewoners over kwetsbare ouderen, vond hij niet zo een
succes, er werd over hen heen gepraat. Men wil een onderzoek naar wat
ouderen in Oost willen, en hiervoor subsidie aanvragen. Joke Krull ervoer
het als een bijzondere bijeenkomst al zijn er geen besluiten genomen, ze
hoopt op een goed verslag van die avond.
8.3 Bertie van Gelder geeft de tip over dat de vele hbo studenten die in Oost
actief zijn, bijvoorbeeld in de Dapperbuurt. Als je voor weinig geldeen
onderzoek of enquête wilt houden is het ook mogelijk hen te benaderen, als
studie of stage opdracht.
9. De 2 – minutenronde
9.1.1 Bestuurlijk Overleg met portefeuillehouder zorg en ouderen,
Nevin Özütok (11/6)
Tunny Jongejan koppelt terug dat het overleg in goede sfeer is verlopen.
Het was constructief van aard en gericht op kennismaking. De
speerpunten en doelstelling van de OAR zijn toegelicht. Een volgend
overleg is gepland in september.
9.1.2 Bestuurlijk Overleg met portefeuillehouder Thijs Reuten over
wonen en zorg(2/7) was eveneens een goed gesprek, verwachtingen
werden uitgewisseld en bijgesteld ook t.a.v. de stadsdeelorganisatie zelf.
De gebiedsmanagers en ambtenaren als gesprekspartners meenemen is
geformuleerd als aandachtspunt. Joke v Vliet (gebiedsmanager
Betondorp) en Ilse v.d. Meerendonk (beleidsmedewerker wonen en
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Voorstel financiele vergoeding oar leden en toehoorders m.b.t. representatie en deelname etc. Tunny, Joke
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economie ) waren eveneens aanwezig bij het gesprek.
Besproken is o.a. dat de OAR bij het opstellen van werkgroepen zich gaat
richten op gebieden die ze nog niet zo goed kennen, bijvoorbeeld
omgeving Tugelaweg. Verdere onderwerpen die ter tafel kwamen:
verhuizen van naar hoog naar laag besproken (regeling vanuit de
centrale stad) , Eigenwijs met Leegstand (dit project moet nog meer
afgestemd en georganiseerd worden) etc.
9.2. Buurtmedia
9.2.1.Dwars door de buurt: deadline op 21 augustus 2014 en
verschijnt vanaf 12 september 2014, Saar schrijft namens OAR13
9.2.2 De Brug: zou verschijnen op 24 juli en verschijnt op 28 augustus 2014
Frank schrijft een wervende tekst voor deelname aan de werkgroepen in
de Brug
10.

Speerpunten OAR Oost in juli 2014: zie punt 7 van dit verslag

11.

Rondvraag en sluiting

11.1 Saar Boerlage wil graag doorspreken hoe om te gaan met belangrijke
informatie gedurende de zomerperiode. Joke stelt voor om een
werkgroepje op te stellen en elkaar op de hoogte te houden, afspraak
wordt gemaakt 14
11.2 Riwka Cohen stuurt link rond over minder problemen met vergrijzing in
Amsterdam en meldt zich schriftelijk aan bij Dick Oosterbaan, als
toekomstig OAR lid. 15
11.3 Janny Leenders raadt het DB-OAR aan ook contact te maken met de
voorzitter van de nieuwe bestuurscommissie, hij heeft toch ook invloed
in de centrale stad? Dit voorstel wordt in beraad genomen op relevantie.
11.4 Saskia Hubelmeijer koppelt terug dat de OuderenOrganisaties
Amsterdam (OOA)/ werkgroep toegankelijkheid een gesprek heeft
gehad met Thijs Reuten, over punt “ouderen en Openbaar vervoer”
11.5 Ankie Koeberg maakt zich erge zorgen over de huurmarkt nu IJmere
geprobeerd heeft huurders hun huis uit te zetten t.b.v. een renovatie en
nieuwbouw.
11.6 Afifa Tadmine wenst iedereen een prettige zomervakantie!
11.7 Joke Krull onderstreept dit en sluit de vergadering af om 15.58 uur.
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deadline 20 augustus Saar schrijft OAR deel voor Dwars door de buurt
Werkgroepje samenstellen inzake hoe om te gaan met informatie OAR tijdens zomerreces Joke en Saar
15
Riwka Cohen meldt zich aan met motivatiebrief bij secretaris OAR inzake lidmaatschap
14
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