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Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost 2 april 2015 

Aanwezig: Joke Krull (voorzitter), Dick Oosterbaan (secretaris), Frank Stork 

(penningmeester), Laetitia Kramp, Saar Boerlage, Annelies Teunissen (notulen), 

Tonny Bonne, Adri Tuin, Afifa Tadmine, Bob van Wijdom Claterbos, Coen Valenkamp 

(ANBO)Elly van den Mortel, Els de Ruiter, Frank Mannes, Haly Karioen, Hans 

Heitgeert, Hansje Albers Meijer, Inge Tramm, Janny Leenders-Post,Laetitia 

Kramp,Marianne Westerneng, Marion Heeres, Nienke de Waal, Peter Faber 

(Muiderkerk/Elthetokerk), Riwka Cohen, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tine 

Wiegman, Tjandra Raghoenathsingh, Tunny Jongejan-Maat 

Gasten : Mees de Lind Wijngaarden, Din Edlat 

Afwezig met bericht: Carla de Boer, Ria van Gerven, Margareth Moed, Rinia Cromwell 

(ziek) 

  
Agenda voor de vergadering op donderdag 2 april 2015 van de 

Ouderen Advies Raad Oost in de Raadzaal, stadsdeelhuis Oost 

    

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + Toelichting bijeenkomsten in april 2015. 

3. Esther van der Zee geeft informatie over “De Vliegende Brigade”. 

4. Webmaster Laetitia Kramp presenteert  onze nieuwe OAR-website. 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 5 maart 2015. 

6. Stand van zaken Transitie langdurige zorg en WMO. Stand van zaken 

Wijktafels. 

7. Verkiezing van een voorzitter en een kandidaat vicevoorzitter, Joke Krull heeft 

zich als voorzitter kandidaat gesteld,  

(tegen)kandidaten kunnen zich voor 2 april as bij het bestuur melden. 

8. Instellen van een werkgroep Mobiliteit (Vervoer) en een werkgroep Zorg & 

Welzijn, kandidaten kunnen zich vooraf melden bij het bestuur. 

9. Verslag plus terugmeldingen uit de werkgroepen Wonen en Participatie. 

10. De 2 – minuten ronde : 

Woondebat in Grandcafé ‘Genieten’ op 10/03 

Bijeenkomst NOAR-bestuur op 20/03 

“Zorg van onderop” in pakhuis ‘De Zwijger’ op 23/03 

11. Dwars door de buurt is op 27/03 verschenen en deadline is op 23/04. 

12. Rondvraag en sluiting. 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De (technisch) voorzitter Joke Krull, opent de vergadering door iedereen van 

harte welkom te heten. Agendapunt 3 vervalt, wegens afwezigheid van Esther 

van de Zee. Afmeldingen worden bericht via de secretaris OAR Oost. 

 

2. Korte mededelingen en toelichting bijeenkomsten in april 2015 

2.1. Het jaarverslag van de OAR Oost  

Dick Oosterbaan meldt dat het jaarverslag 2014 reeds naar het stadsdeel Oost 

is toegezonden ter verantwoording en wordt de volgende OAR Oost 7 mei 

geagendeerd 1 

 

2.2. Het stoppen van de subsidie aan de OAR Oost voor 2016 

Een officieel bezwaar is ingediend door de OAR Oost over de intrekking van de 

verordening Ouderen Advies Raad Oost. Deze laatste actie bevordert  het 

participatieproces niet meent Tunny Jongejan-Maat, schrijfster van het bezwaar 

namens de OAR Oost. Tevens is in het bezwaar toegelicht dat de OAR Oost 

graag wil samenwerken met andere adviserende organen zoals de WMO Raad , 

maar wel graag zelfstandig wil blijven opereren.  

 

2.3. Golden Sports project in stadsdeel Oost 

Frank Stork meldt dat het project vanochtend officieel van start is gegaan en 

geopend is door bestuurscommissie voorzitter Ivar Manuel en Peter Heerschop. 

Hans Heitgeert heeft gefotografeerd en zal eveneens vandaag wat foto’s nemen 

van de vergadering OAR Oost (wie dit niet wil kon dit aangeven).  

Janny Post- Leenders was eveneens bij de aftrap: er waren 16 deelnemers 

aanwezig, waarvan 8 uit Betondorp. Janny roept de OAR Oost leden en 

toehoorders mee te gaan doen, er komt eveneens nog een toiletvoorziening. 

 

2.4 Activiteitenlijst OAR Oost in de buurt versie april/mei 

Punt W. Uitnodiging algemene ledenvergadering NOAR  17 april a.s.  is voor 

alle OAR Oost leden, aanmelden bij Dick  Oosterbaan of Frank Stork. Dit keer 

staat er een buitengewoon belangrijk onderwerp op de agenda nl. fijnmazig 

openbaar vervoer in Amsterdam. Aanvang 11 uur. Saskia Hubelmeijer is 

                                                           
1
 Jaarverslag OAR Oost agenderen voor 7 mei a.s. 
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verhinderd maar zou graag het beter organiseren van aanvullend vervoer op de 

agenda plaatsen. 

Punt Y : Vooraankondiging flyer met informatiemarkt Christiaan Huygensplein 

d.d. 18 april a.s. in het Huygensdok (voormalig stadsdeelgebouw). 

Punt H:symposium burgerparticipatie 9 april a.s. , zie ook punt 8 van de 

notulen. 

 

Aanvullingen Afifa Tadmine op de activiteitenlijst:  

Namens Stichting De Bloem in buurthuis  Oosterpark , 3e Oosterparkstraat 159, 

nodigt Afifa de OAR Oost uit voor een Paasontbijt 3 april van half 10-11.30 uur. 

Volgend jaar wil Peter Faber van de Muiderkerk, Elthetokerk samen met haar 

het paasontbijt organiseren, dit initiatief wordt positief ontvangen. 

- Bij de Bloem 10 april dialoog “ voel je veilig in de buurt “ (i.s.m. Dynamo) 

aanvang om 9.30 uur.  

 

Saar Boerlage meldt de bijeenkomst aan “wonen voor ouderen”georganiseerd 

door WOUW Amsterdam d.d. 20  april om 14 uur, in samenwerking met de 

Huurdersvereniging van Amsterdam; Plantage Middenlaan 14  Ihoog, grote zaal  

 

3. “De Vliegende Brigade” 

Dit agendapunt is komen te vervallen, wordt doorgeschoven naar een volgende 

vergadering. 

 

4. Webmaster Laetitia Kramp presenteert de nieuwe website OAR Oost 

Eenvoudig en overzichtelijk is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de 

website. Laetitia scrollt langs het menu, welke nu bij de presentatie op het 

scherm anders naar voren komt dan op de computer. De OAR leden en 

toehoorders worden vervolgens gevraagd thuis op de computer de site te 

bekijken via deze link naar de website http://oar-oost.nl/ en vervolgens graag 

feedback geven op de gebruiksvriendelijkheid etc. 

De volgende informatie is er te vinden:  ledenvergaderingen, over het Dagelijks 

Bestuur OAR Oost, gebiedsplannen Oost, foto’s archief, media artikelen en het 

contactgedeelte. 

http://oar-oost.nl/
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Inge Tramm heeft een vraag over cookies” , welke functie hebben die en kun je 

die uitzetten? Laetitia zegt dat de website via de cookies gebruikersgegevens 

ontvangt. Dit mechanisme kun je wel uitzetten, maar dan werkt de site minder 

goed. Er wordt aan hernieuwde wetgeving gewerkt, voor info zie ook 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internet/bescherming-privacy-op-

internet/cookiewet-regels-en-richtlijnen 

 

Laetitia wordt bedankt voor haar inzet en krijgt complimenten voor de realisatie 

van de website voor de OAR Oost! 

 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 5 maart 2015 

5.1. Tekstueel  

- pagina 2: “Janny  is verontwaardigd  “wordt : “Janny zegt”, invoegen na 

stadsdeel Oost:  in het verleden werd zij wel geïnformeerd.  

- pagina 4, 2e alinea: Saskia vraagt of Ouwer met Power al contact heeft 

gelegd met Golden Sports: Ans Roelofs (Dynamo) heeft de  link toegezonden 

gekregen door haar, Joke Krull vraagt het na2.  

- Pagina 7 werkgroep wonen: Janny Leenders Post meldt dat zij als lid van 

Huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer (bewonerscommissie Betondorp 

schrappen) enz. 

 

5.2. Naar aanleiding van en actiepunten 

Pagina 6, huishoudelijk reglement wordt aan Adri Tuin doorgestuurd, actie 

Tunny 3. Afgesproken wordt na de zomer een werkgroep in te stellen om de 

verordening 2010 en het huishoudelijk reglement uit 2004 erop na te slaan als 

het gaat om het bijstellen van statuten van de vereniging OAR Oost nu de 

verordening OAR Oost ingetrokken wordt.4 

Actiepunt 1 afgehandeld: klachten n.a.v. transitie zijn besproken met pfh 

Nevin Őzütok 

 

                                                           
2
 Heeft Ouwer met Power contact gelegd met Golden Sports, Joke Krull vraagt het na aan Ans Roelofs (Dynamo) 

3
 Huishoudelijk reglement doorsturen aan Adri Tuin actie Tunny Jongejan-Maat 

4
 Werkgroep instellen voor het opstellen van nieuwe statuten OAR Oost n.a.v. intrekking verordening, nazomer 2015 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internet/bescherming-privacy-op-internet/cookiewet-regels-en-richtlijnen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internet/bescherming-privacy-op-internet/cookiewet-regels-en-richtlijnen
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6. Stand van zaken Transitie langdurige zorg en WMO; zie ook 

www.hoeverandertmijnzorg.nl en stand van zaken Wijktafels 

 

6.1. Aanbetaling PGB cliënten: op de informatietafel ligt via Dick Oosterbaan 

een stuk van de Echo en het Parool, hoe dit aan te pakken. Hij is er blij mee dat 

er nu eindelijk huis aan huis gecommuniceerd wordt over het PGB via de 

bladen, al blijkt niet iedereen die te ontvangen. Frank Stork zal dit namens de 

OAR Oost bij de weekbladen en www.dichtbij onder de aandacht brengen5.  

 

6.2. Wijktafels onderdeel van wijkzorgnetwerk 

Het wijkzorgnetwerk stelt de Amsterdammer centraal. Wij zorgen er samen voor dat er geen kwetsbare 

buurtbewoner buiten de boot valt. Dit doen wij door verbindingen te leggen tussen zorg, welzijn, Eerste 

lijn, welzijnsaanbod en informele inzet en oplossingen te zoeken over onze eigen grenzen heen.’ 

Uitspraak Nynke Gasseling nieuws-awbz-wmo-1/kwartiermaker/ 

 

Els de Ruyter heeft in wijkservicepunt Flevopoort de wijktafel Oostelijke 

Handelskade en Indische buurt bezocht waar zowel professionals als informele 

zorg vertegenwoordigd waren. Een van de  knelpunt bleek dat signalen en 

klachten vanuit de wijkzorg nog niet goed terecht komen bij de informele zorg 

en niet bij de GGZ en vice versa. Tunny vult aan dat de GGZ nog geen netwerk 

in de wijken heeft opgebouwd. Ook bleek bij de inventarisatie van 

zorgaanbieders per wijk, dat zowel de formele als informele organisaties ook 

dezelfde “dubbele diensten”aan te bieden, waardoor de keuze voor de cliënt bij 

de aanvraag best verwarrend kan zijn, wie moet je kiezen en waarom.  

Een vraag was dus ook hoe de verschillende informatie zo te organiseren (van 

de wijk, het stadsdeel, en de overheid in het algemeen) dat het ook op een 

goede manier bij de doelgroep terecht komt. 

 

Frank Stork is ook aangeschoven bij diverse wijktafels, o.a. bij Amsteldorp en 

herkent het verhaal. Er is gesproken over het opstellen van een sociale kaart 

per wijk, of per buurt, zodat het kleinschalig en overzichtelijk wordt. Ook kwam 

ter sprake dat er meer gepraat moet worden met bewoners en cliënten dan 

over hen, zodat maatwerk geleverd kan worden. Nynke Gasseling, zal de 

knelpunten communiceren naar de centrale stad en naar stadsdeel Oost.  

                                                           
5
 Slechte bezorging Echo en Dichtbij onder de aandacht brengen namens OAR Oost door Frank Stork 

http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.dichtbij/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zorg-wmo-beleid/awbz-wmo/nieuws-awbz-wmo-1/kwartiermaker/
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6.3 Hulp bij huishouding (HbH)  

Tunny Jongejan-Maat meldt dat er bij de wijktafels ook niemand van HbH (hulp 

in de huishouding) vertegenwoordigd is. Saar Boerlage vult aan dat tijdens de 4 

maart bijeenkomst  HbH eveneens onder de aandacht is geweest, zie ook 

verslag in de Dwars 178/ pagina 20: de continuering van HbH is  lapwerk 

geworden van uurtjes. En keukentafelgesprekken vinden niet fysiek plaats maar 

telefonisch, terwijl een goede indicering heel belangrijk is. Saar stelt voor dit 

via de NOAR bij de gemeente Raad aan te snijden, al heeft Erik van de Burg 

wethouder Zorg toegezegd dat oude indicaties gecontinueerd zullen worden, 

dat de nieuwe WMO geldt bij nieuwe hulpvragen in de huishouding (HbH). 

 

Elly vd Mortel meldt dat zij de administratieve aanvraag voor HbH 2x aan heeft 

moeten vragen, de 1e aanvraag was zoekgeraakt, heel erg veel papierwerk! 

Deze procedure wordt afgeschoven op de burger, ze vraagt zich af of dit niet 

digitaal kan? 

Ook het digitaal berekenen van de eigen bijdrage HbH schijnt niet 

gebruikersvriendelijk te zijn. http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-

ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/ (link om eens uit te proberen). 

 

Els de Ruyter vertelt dat de aanvraag van vergoeding van een scootmobiel via 

het WMO loket nu ook verplicht digitaal aangevraagd moet worden. Zij beaamt 

dat deze digitale procedures kostenbesparende maatregelen zijn. 

 

Joke Krull stelt voor een brief naar Erik van de Burg te sturen, cc webmaster 

van de gemeente Amsterdam. Of melding via de SVB (Sociale 

Verzekeringsbank) zou ook een optie kunnen zijn? Joke Krull zoekt adres op en 

mailt het iedereen 6  zie ook http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/sociale-

verzekeringsbank-svb.html 

  

6.4 Beter ouder worden in Amsterdam  

Haly Karioen heeft deze bijeenkomst bezocht en maakt een verslag ervan,  

volgende OAR Oost vergadering agenderen en of ter kennis name op de 

                                                           
6
 Adres SVB opzoeken en rondmailen , actie Joke 

http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/
http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/sociale-verzekeringsbank-svb.html
http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/sociale-verzekeringsbank-svb.html
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informatietafel 7 ?. De bijeenkomst bestond uit diverse onderdelen die bezocht 

konden worden, waaronder een lezing door een arts, hoe om te gaan met 

ziekte en tegenslag. Vooral de zorg voor 75+ ouderen baart zorgen.Erik van de 

Burg was er ook vertegenwoordigd namens B&W.  

 

Haly Karioen wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar inzet. Na de 

vergadering heeft Haly zich aangemeld voor de in oprichting zijnde werkgroep  

“Zorg en Welzijn” van de OAR Oost 

 

Marianne Westerneng heeft de bijeenkomst ook bezocht en ze was 

vertegenwoordigd bij de GGD waar ook gesproken werd over 

ouderenwoningen: wel te betalen graag, had ze geroepen. Ze wil het verslag 

van de bijeenkomst nog even in de gaten houden. 

 

7.Verkiezing van een voorzitter en een kandidaat vicevoorzitter OAR Oost 

Joke Krull (technisch voorzitter) heeft zich als voorzitter kandidaat gesteld, en 

tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Volgens het huishoudelijke 

reglement van de vereniging OAR Oost kan zij daarom vandaag gekozen 

worden als voorzitter. Joke wordt gefeliciteerd met haar benoeming en zij 

bedankt iedereen. Ze wil zich graag inzetten voor de OAR Oost en zal 

bijeenkomsten bezoeke . “Laten we met zijn allen doen voor elkaar” zegt ze. 

Joke werkt nog bij café Roosenburgh, op de Nieuwe Ooster , daar is ook 

museum Tot Zover.  

Er wordt nog gezocht naar een vicevoorzitter, kandidaten kunnen zich 

aanmelden via de secretaris OAR Oost Dick Oosterbaan. 

  

8. Instellen van een werkgroep Mobiliteit- Vervoer  OAR Oost 

8.1. Het instellen van de werkgroep is opgepakt, wie erin deelnemen is nu nog niet 

exact bekend. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de stad, ook op het gebied van 

openbaar vervoer: trams worden afgeschaft, bussen rechtgetrokken en de Noord 

Zuid lijn schiet al op. Tijdens de ledenvergadering van de NOAR 17 april komt dit 

onderwerp uitgebreid ter sprake en alle OAR leden en toehoorders worden 

opgeroepen deze bijeenkomst bij te wonen, vanwege de noodzakelijkheid van de 

                                                           
7
 Verslag beter ouder worden in Amsterdam t.k.n of agenderen namens Haly Karioen 
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voorzieningen voor mobiliteit voor ouderen. 

Coen Valencamp(ANBO?)  geeft aan actief actie te willen voeren. 

 

8.2. Instellen werkgroep Zorg & Welzijn 

8.2.1.Kandidaten konden zich vooraf melden bij het bestuur. Haly Karioen heeft 

zich aangemeld na deze vergadering. Annelies Teunissen zegt indien nodig de start 

van de werkgroep administratief te willen ondersteunen.  

8.2.2. Haly Karioen heeft gehoord dat huisartsen niet langer dan 13 weken 

stervensbegeleiding mogen geven van de zorgverzekeringen. Tunny Jongejan-Maat 

gaat dit navragen bij het nieuwe hospice in het Dreeshuis 8.  

  

9.Verslag plus terugmeldingen uit de werkgroepen Wonen en Participatie 

9.1.1 Werkgroep Participatie 

Adri Tuin, voorzitter/vertegenwoordiger werkgroep participatie doet verslag van de 

bijeenkomst met de participatiemakelaars van stadsdeel Oost: een eerste 

verkennend gesprek heeft plaatsgevonden en is door beide partijen als positief 

ervaren. Een intern verslagje van het gesprek is door Joke Krull opgesteld, het 

gesprek met hen wordt vervolgd.  

9.1.2 Het Johan Bosma Symposium door W.O.O. (Wijkopbouw Orgaan 

Oost) georganiseerd op 9 april, gaat eveneens over burgerparticipatie, zie ook de 

flyer op de informatietafel met stellingen. De werkgroep Participatie OAR Oost 

heeft ook aandeel in de gespreksgroepen als gespreksleiders en notulisten. Een 

verslag volgt ter zijner tijd voor de deelnemers van het symposium over de 

bevindingen van de deelnemers. 

 

9.2. Werkgroep Wonen OAR Oost 

Coen Valencamp doet verslag van de 1e bijeenkomst van de werkgroep wonen op 

de Plantage Middenlaan 14, waar bepaald is wat hun speerpunten zijn. Op stedelijk 

niveau:  

01-minder hoge huurquota voor ouderen met een laag inkomen 

02-geen (of minder) verkoop van huurwoningen die verhuurd kunnen worden aan 

ouderen/gehandicapten 

                                                           
8
 Hoe lang mag een huisarts stervensbegeleiding geven van de zorgverzekeraars, Tunny doet navraag 
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03-geen forse huurverhoging bij 'noodzakelijke' (sloop) /gewenste (van groot naar 

beter) verhuizingen 
 

04-huurverhoging; voor minder draagkrachtigen geen huurverhoging  

 
Speerpunten binnen het stadsdeel Oost:  

 
05 - meer goedkope en middeldure woningen bouwen in oost 
06 - leegstaande panden geschikt maken voor huisvesting van 
ouderen/gehandicapte-voorzieningen  
07 in stand houden en realiseren van wooncomplexen (voorbeeld de Kraaipan) 

 

Nb. Saar Boerlage verwijst naar een nota “bouwen aan de stad III”, waarin ook 

een item woningen voor ouderen vermeld staat; verwacht wordt dat deze in mei of 

juni in de Gemeente Raad Amsterdam behandeld wordt. Eigenlijk wil ze nog voor 

deze behandeling in de Raad in actie komen.  

 

Joke Krull doet de suggestie een concept versie te achterhalen om beter op de 

inhoud te kunnen reageren. Ook stelt ze voor de notulen van de werkgroep Wonen 

naar de OAR leden te mailen na vaststelling 9. Ze bedankt de werkgroepleden voor 

hun inzet. 

 

10. De 2 – minuten ronde : 

10.1. Het gezamenlijk georganiseerd Woondebat in Grandcafé ‘Genieten’  

op 10 maart jl. was een succes; twee gemeenteraadsleden van de VVD en SP bleken 

zich toch ook in te willen zetten voor het bouwen van woningen voor ouderen in de 

sociale sector. In de Dwars staat een artikel op pagina 7 van Arie van Tol, een verslag 

van de avond is digitaal rondgezonden aan de bezoekers namens Arie van Tol. 

 

Nb. De secretaris wijst in het kader van ouderen en wonen op de flyer van de 

gezamenlijke huurderbelangenverenigingen: wooncoach 65+ voor ouderen, zie ook 

informatie in de DWARS  op de informatietafel.  

 

10.2 Terugkoppeling bijeenkomst NOAR-bestuur op 20 maart jl. 

Zie punt 2.3 punt W van dit verslag, 17 april een NOAR ledenvergadering over 

mobiliteit en 8.1. oprichting werkgroep mobiliteit OAR Oost.  

                                                           
9
 Verslag wg wonen oar oost rondmailen aan OAR leden, actie Joke Krull 



  

Concept notulen OAR Oost 2 april 2015 bladzijde 10 
 

Het project GOGO Nieuw- West komt ter sprake:  een samenwerking van stadsdeel 

Nieuw-West en Pantar, is een nieuw groen vervoersconcept en werkleertraject in 

Nieuw-West. GOGO Nieuw-West maakt het stadsdeel beter bereikbaar. Bovendien is 

elektrisch vervoer schoner en dus beter voor het milieu http://www.gogonieuwwest.nl 

Riwka Cohen raadt aan eerst rijles te nemen voordat men weer deelneemt aan het 

verkeer in elektrische auto’s, zij heeft ervaren dat dit echt anders auto rijden is. 

 

Tunny Jongejan-Maat ervaart de NOAR als een belangrijk vertegenwoordigend orgaan 

om voorzieningen voor ouderen  in stand te houden of iets anders bedenken om voor 

belangen van ouderen op te komen.  

 

10.3 “Zorg van onderop” in pakhuis De Zwijger op 23 maart jl. 

Dick Oosterbaan heeft het bezocht en doet verslag van presentaties van informele en 

formele initiatieven in Amsterdam en Zoetermeer o.a. De Vliegende Brigade; dit 

initiatief is voor een presentatie gevraagd aan de OAR Oost leden en toehoorders. 

 

11.OAR in de media: Dwars door de buurt no. 178 pagina 20 

De krant is op 27 maart verschenen en de  volgende deadline is op 23 april a.s. 

Dick Oosterbaan vraagt of iedereen de DWARS ontvangen heeft en is tevreden met de 

lay-out, met verschillende kopjes over diverse onderwerpen. Bovendien staat er nu in 

een uitsnede met diverse informatie over en namens de OAR Oost, ook de nieuwe 

website van de OAR Oost staat er vermeld.  

 

De OAR leden en toehoorders worden uitgenodigd onderwerpen aan te reiken voor de 

volgende DWARS, Saar Boerlage zal in elk geval over mobiliteit schrijven n.a.v. de 

bijeenkomst van de NOAR 17 april jl. 

 

12.Rondvraag en sluiting 

 

12.1. Contributie woningnet ten behoeve van behoud woonduur op 

woningnet 

 Elly van de Mortel brengt de contributie voor het woningnet  €10, 00 per jaar nog 

even onder de aandacht. Inschrijving kost €50 per huishouden, voor 1 juli a.s. doen 

als je je woonduur op je huidige adres wilt behouden. 

http://www.gogonieuwwest.nl/
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12.2  Eenzaamheid in de buurten en onder ouderen 

Mees de Lind van Wijngaarden, zie ook  http://www.hr-empowerment.nl/ , woont zelf  

in IJburg en wil graag in gesprek gaan met o.a. deelnemers van de OAR Oost en de  

buurtbewoners over het thema eenzaamheid. Hij wil met een documentaire maken en  

deze onder de aandacht brengen van o.a. de Raadscommissieleden in Oost en zo  

verder bouwen, een medium om meer verbinding onderling te ontwikkelen. Mochten  

de aanwezigen  ideeën hebben en of willen samenwerken graag na de vergadering  

contact met hem opnemen.  

Peter Faber van de Muiderkerk en Eltheto, die via  

http://www.elthetokerkamsterdam.nl dialooggesprekken initieert,  wil ook graag met 

hem samenwerken. 

 

12.3 Doorstroming verkeer in de straten van Betondorp 

Tonny Bonnee deelt mee dat in Betondorp, door de aanwas van het autoverkeer, die  

nu aan beiden kanten parkeren en passeren, zij als fietser vaak in verkeersonveilige  

situaties terecht komt, ze fietst er als mantelzorger 2x per dag doorheen. Ze heeft  

overlegd met verkeerspolitie, die zegt er weinig aan te kunnen doen.  

 

Janny Leenders- Post tipt haar contact op te nemen met de met buurtregisseur en of  

buurtbeheer Betondorp, middels een buurtschouw met medebewoners kan men dan  

de situatie schouwen en naar oplossingen zoeken. Gezien echter alle personele  

veranderingen ook binnen de ambtenarij van het stadsdeel Oost, is het ook raadzaam  

de gebiedsmanager te contacten. Nagevraagd moet worden wie op dit moment  

het aanspreekpunt is voor deze functie10.  Mogelijk dat de OAR Oost ook in de bres  

kan springen, mocht het niet van de grond komen. 

 

12.4  Wie zit nu in welke werkgroepen van de OAR Oost? 

Riwka Cohen, vraagt w.w.w.w.w (wie-wat-waar-wanneer-waarom) met betrekking tot 

de vorming werkgroepen, welke zijn er nu opgericht en wie zit waarin? Bij wie moet je 

je aanmelden? 

                                                           
10

 Doorstroming autoverkeer in Betondorp, bespreken met buurtbeheer en het stadsdeel Oost (gebiedsmanager?) 
Tonny Bonnet ism Janny Post Leenders 

http://www.hr-empowerment.nl/
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Dick Oosterbaan, secretaris meldt dat er dus nu 4 werkgroepen zijn: participatie, 

wonen, zorg en welzijn, mobiliteit. Een overzicht wie wat waarin zit, volgt nog.  

Aanmeldingen gaan via hem, eventueel mailen naar secretarisoaroost@gmail.com 

 

12.5 Afsluiting vergadering 

De voorzitter Joke Krull sluit de vergadering af om 16. 10 uur onder dankzegging voor 

de aanwezigheid en getoonde betrokkenheid. 

 

 

 Omschrijving actie Door wie wanneer verslagreferentiën 

     

0 Let op actiepunten uit het 

verslag doornemen * 

Voorzitter Tijdens de 

vergadering 

 

1 Klachten na transitie AWBZ 

bespreken met Nevin 

Özutük 

Tunny  05-02-2015.01 

2 Zorgmijders agenderen, 

wat kun je hier aan doen, 

bijv. vrijwillige 

mantelzorgers Amsteldorp 

Margareth Moed t.z.t. 05-02-2015.03 

3 (Weinig? samenwerking 

zorg en welzijn, bespreken 

met Oud oost 

Tunny Jongejan-

Maat en Saskia 

Hubelmeijer 

t.z.t.  05-02-2015.05 

     

 

*Actielijst  exclusief acties via de voetnoten van deze notulen  

 


