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Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost 7 mei 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 Elly van den Mortel, Els de Ruiter, Frank 

Mannes, Haly Karioen, Hans Heitgeert, Hansje Albers Meijer, Inge Tramm, Janny Leenders-

Post, Marianne Westerneng, Marion Heeres, Nienke de Waal, Tunny Jongejan-Maat 

Riwka Cohen, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tine Wiegman, Tjandra 

Raghoenathsingh,  

Gasten : Mees de Lind van Wijngaarden, Hans Heitgeert (fotograaf), Marijke van Dalen, 

cliëntenraad ZGAO, Mary en Esther (Vliegende Brigade) 

Afwezig met bericht: Ankie Coebergh-Telder, Peter Faber, Afifa Tadmina, Adri Tuin, Rinia 

Cromwell (ziek)

Agenda voor de vergadering op donderdag 7 mei 2015  

Ouderen Advies Raad Oost in de Raadzaal, stadsdeelhuis Oost 

    

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + Toelichting bijeenkomsten in mei juni 2015. 

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

4. Informatie over het werk van Geheugen van Oost 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 2 april  2015. 

6. Bespreking jaarverslag en jaarrekening 2014 

7. Terugmelding en verslag van werkgroep Wonen en Participatie 

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

& Welzijn 

9. De 2 – minuten ronde : 

 Verslag  van marktplaats WGM in Huygensdok d.d. 18 april jl. 

 Verslag over infobijeenkomst Odensehuis in steunpunt Tesla d.d. 20 

april 

  Verslag van bestuurlijk overleg Adviesraden met Nevin Ozutok 23 

april 

 Inspraak NOAR bij Regioraad over OV lijnennetvisie2018 in de 

Stopera 

11. Dwars door de buurt , inhoudelijk, deadline 4 juni a.s.  

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

De voorzitter Joke Krull wenst iedereen in de zaal van harte welkom.   

 

2.Korte mededelingen en toelichting bijeenkomsten  

2.0. Voortgang project eenzaamheid 

Mees de Lind van Wijngaarden vertelt dat hij met veel mensen gesproken heeft over zijn 

project en dat hij ingesproken heeft bij de Raadscommissie Zorg van de centrale stad over het 

initiatief. Hij wil de Raadsleden stadsbreed in dialoog te laten gaan met de ouderen en andere 

bewoners, dus ook in Oost. Na afloop van deze vergadering zijn de aanwezigen van harte 

uitgenodigd een minidialoog op te nemen middels de buurttelevisie. Deze opnames worden 

meegenomen naar de Raadsleden.  

 

2.1. PMA Platform Mantelzorg Amsterdam bijeenkomst 12 mei  

Saar Boerlage heeft platform Mantelzorg Amsterdam bezocht  op het Timorplein, zij behartigen 

collectief de belangen van de mantelzorgers in Amsterdam, zie voor meer informatie hun 

website http://www./platform-mantelzorg-amsterdam (PMA) 

 

2.2. Onbeperkt Oost en levensloopbestendig wonen, presentatie 19 mei Studio K 

Saskia Hubelmeijer vertelt dat Onbeperkt Oost zie link naar hun website 

http://www.onbeperktoost.nl/ een training heeft gegeven aan ambtenaren die betrokken zijn 

bij de realisatie van levensbestendig wonen in het kader van de Wibautleergang. In studio K 

volgt een presentatie van de uitkomsten van die training. De leden van werkgroep Wonen van 

de OAR Oost worden hiervoor van harte uitgenodigd , zie punt R op de planningslijst. 

 

2.3. Informatie Cliënten Belang Amsterdam (CBA) 

Dit is een organisatie die onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de 

kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben, zie hun website voor 

verder informatie http://www.clientenbelangamsterdam.nl/ 

Saskia Hubelmeijer  vraagt aandacht voor het feit dat de informatie die Cliëntenbelang 

(CBA)verspreidt niet altijd klopt: bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage ook gekoppeld zou worden 

aan de veroudering van scootmobielen en canta’s . Saskia wijt het aan de positie van CBA, ook 

al overleggen ze met de gemeente, ze hebben niet altijd de meest actuele informatie: van de 

gemeente krijgen zij geen terugkoppeling van de meest recente informatie of wijzigingen, 

terwijl ze die wel denken te krijgen. 

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/platform-mantelzorg-amsterdam-6245.html
http://www.onbeperktoost.nl/
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/
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De voorzitter zal dit aandachtspunt meenemen naar de volgende DB vergadering OAR, om te 

kijken of de OAR hier iets mee kan. 1 

 

2.4.  Informatiemarkt op het Huygensplein: Huurtoeslagberekening 2015 

Janny Leenders Post  heeft een folder op de informatietafel gelegd betreffende berekening 

huurtoeslag. Het is gebleken dat de huurverhoging niet meegerekend bij de berekening van de 

nieuwe huursubsidie: de corporaties hadden de juiste bedragen niet doorgegeven aan de 

belasting. Voor meer informatie over huurtoeslag, zie website via deze link  

http://www.huurders.huurtoeslag 

 

2.5. Wijksteunpunt Wonen Oost (SWO)  enquête over woon en leefsituatie 65  plus 

Willem van den Heerik, student Sociaal Juridische Dienstverlening en stagiair bij SWO een 

enquêteformulier over woon en leefsituatie verspreid met de vraag of de OAR leden deze ook 

willen invullen. Het WSO wil graag een algemene indruk krijgen over de woon- en leefsituatie 

van mensen boven de 65 jaar. Zie ook hun site voor meer informatie over deze organisatie 

http://www.wswonen.nl/oost/ 

 

2.6. Inschrijving woningnet ten behoeve van behoud woonduur 

Tunny Jongejan-Maat heeft namens de OAR Oost een brief toegezonden naar het 

overkoepelend orgaan van de corporaties: aan de Amsterdamse Federatie van 

Woningscorporaties n.a.v de oproep tot inschrijving woningnet t.b.v. behoud woonduur. Hierin 

pleit de OAR voor verlenging van het inschrijftermijn tot 1 december a.s. en om het 

inschrijfgeld te verlagen naar E 25,= ,zodat o.a. bewoners met een laaginkomen en 

laaggeletterden niet in de problemen komen. De wethouder Wonen van Amsterdam Laurens 

Ives (SP), vindt het een zaak van de corporaties en wil zich niet in de kwestie mengen.  

 

2.7. Petitie Red de Zorg 

Saar Boerlage roept iedereen op de petitie van de FNV te tekenen en of anderen deze petitie te 

laten tekenen, dat kan men bij haar doen. De petitie verzamelt handtekeningen t.b.v. protest 

tegen de bezuinigingen in de zorg door de overheid. Voor meer info zie ook 

http://www.fnvvoorzorg.nl/actie-materialen/volkspetitie/ 

 

2.8. Planningslijst bijeenkomsten mei en juni  

Frank Stork vraagt de OAR leden en toehoorders de lijst met buurtbijeenkomsten door te 

nemen, en die geen die aanspreekt te bezoeken namens de OAR Oost. Bij vragen over de lijst, 

na de vergadering of graag mailen met de bestuursleden van de OAR Oost via 

                                                           
1
 Informatie door CBA niet altijd actueel, het DB OAR Oost zal zich hierop beraden 

http://www.huurders.info/huurprijzen-en-woonlasten/huurtoeslag/
http://www.wswonen.nl/oost/
http://www.fnvvoorzorg.nl/actie-materialen/volkspetitie/
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secretarisoaroost@gmail.com . Of telefonisch via de voorzitter Joke Krull,  zie onderaan de 

agenda van de OAR Oost voor haar telefoonnummer. 

 

3. Vliegende Brigade , zie ook http://www.teamed.nl/vliegende-brigade. 

De Vliegende Brigade (VB) is hiervan een van de diensten van Stichting Team Ed, zie  de link 

hierboven voor meer informatie . Mary en Esther komen hun werkzaamheden vandaag 

toelichten. Zij gaan -als ervaringsdeskundigen met opleiding” training ervarings 

deskundigheid”zie http://www.igpb.nl/TOED (o.a. HvA)- actief op zoek naar mensen in 

kwetsbare posities, ook in Oost. Het doel is deze mensen een steuntje in de rug te bieden, 

zodat zij weer de regie over hun leven nemen en (indien van toepassing) toe te leiden naar 

bestaande buurtvoorzieningen of door te verwijzen. Zij houden in Oost op maandag ook 

spreekuur in het Buurtcentrum de Meevaart, Balistraat 48A, tussen 12 en 14 uur.  

 

Tine Wiegman vraagt wat het verschil is met de met de opleiding van  buurtverzorgsters via 

Sipi, een project in de Indische buurt en Oostelijke Handelskade, waar vaak jonge vrouwen 1x 

per week bij mensen op bezoek komen. 

Zij bieden niet-medische ondersteuning aan kwetsbare bewoners  achter de voordeur, zie de 

link http://www.s-ipi.nlBuurtverzorgsters  

 

Bij de Vliegende Brigade zijn hun cliënten vaak mensen met psychiatrische ziektebeelden en 

verslavingsproblematiek, of zorgmijders. Het zijn vaak mensen die een negatieve ervaring of 

kijk op de professionele hulpverlening hebben. Hun cliënten zijn vaak ouderen tussen 50-60 

jaar, en heel soms echt heel oud, een cliënt van 91 jaar, zij heeft vooral behoefte aan 

activiteiten. 

 

Saskia Hubelmeijer vraagt wat hun begeleiding concreet inhoud: 

Mary vertelt dat zij langs de cliënten gaan en hen aandacht geven door een praatje te maken 

over wat hen bezig houdt, waar ze tegenaan lopen. En of er raakvlakken zijn, waar over ze 

kunnen praten. Eventueel wordt er doorverwezen al gelang naar de behoefte van de persoon.  

 

Ook doet de VB aan netwerken door deelname aan allerlei bijeenkomsten in Oost. Zo komen 

zij bij eetgelegenheden van bijvoorbeeld Dynamo, in de Kraaipan, of projecten van de 

Regenbooggroep, Buurtkeukens, en bij de koffiekamer van Mentrum. Hier ontmoeten zij 

allerlei mensen met wie zij dan gemakkelijker in contact komen.  

 

Men kan hen ook bellen, soms horen ze via via over mensen die in een isolement verkeren. 

Daar gaan ze dan naar toe. Vanuit hun eigen ervaring in de psychiatrie door psychoses, 

mailto:secretarisoaroost@gmail.com
http://www.teamed.nl/index.php/2014-07-28-10-17-10/vliegende-brigade
http://www.igpb.nl/uploads/TOED%20folder%20februari%202015.pdf
http://www.s-ipi.nl/SIPI_CMS_WEB/nl-NL/Projecten/Buurtverzorgsters.aspx
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depressie en  sociaal isolement kunnen ze mensen soms beter bereiken dan de professionals. 

En in Amsterdam Oost is er wel behoefte aan mensen die een brug kunnen slaan, ook voor 

mensen die zorg willen mijden.  

Alleen moet de persoon het wel zelf willen antwoordt Mary op de vraag van Carla de Boer of de 

Vliegende Brigade iets kan betekenen voor haar geïsoleerde, psychische gestoorde en fysiek 

zieke buurtgenoot. 

 

Esther en Mary zijn zelf via de “Stichting Amsterdamse Vriendendienst” uit hun isolement 

gekomen,zie http://www.deregenboog.org/amsterdamse-vriendendiensten.Dit project zet zich 

al meer dan 20 jaar in voor mensen met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelen en 

behoefte hebben aan menselijk contact.  

Op de vraag van Margareth Moed of het betaald of onbetaald vrijwilligerswerk is blijkt het 

laatste. Op de laatste vraag van Inge Tramm, of zij een folder of visitekaartjes hebben,wordt 

een visitekaartje uitgereikt, en doorverwezen naar hun website, ook voor inzage van hun 

jaarverslag van de stichting. 

 

4.www.geheugenvanoost.nl 

Dineke Ritsoli is al 12 jaar vrijwilliger bij het project “geheugen van oost”, bestaande uit een 

website waarop verhalen uit Oost zijn geplaatst en na te lezen. Dit project wordt ondersteund 

door het Amsterdam Museum, zij betalen de website en Dynamo faciliteert in vergaderruimte,  

Post Oost in de Wijttenbachstraat op de vrijdag. Iedereen mag meedoen aan het vertellen van 

verhalen en er zijn verschillnde groepen te onderscheiden:  buurtbewoners en mensen die 

verhuizen, emigranten en immigranten. De laatste  genoemde hebben een taalbarrière die 

overwonnen moet worden,en kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische 

achtergrond, die vaak gevoelig en goede schrijvers blijken. Veel verhalen worden geschreven 

door ouderen, die vaak iets meer  tijd hebben om herinneringen op te schrijven. Ook zijn er 

veel verhalen over de Joden in de Transvaalbuurt. Totaal zijn er 15.000 verhalen opgebouwd 

in 12 jaar. Er zijn ook projectmedewerkers onder de vrijwilligers van het UWV of DWI, die als 

uitkeringsgerechtigden meehelpen om het project uit te dragen:  

bijvoorbeeld via de Pure Markt met een stand, of t.b.v. een tentoonstellingen in het Stadsdeel 

Oost, foto verhalen club (de 19e Eeuw in Oost is een project, over oude gebouwen en leefstijl 

met link naar het nu). Mocht u een bijdrage willen leveren middels uw verhaal graag! U kunt 

zich opgeven voor de inloop op vrijdag in Post Oost via deze link 

 

Workshop “ verhalen schrijven”starten in september, deze worden gegeven door Wil Merkies. 

Zij is een bekende en inmiddels gepensioneerde journaliste  en was ooit de 1e sportjournaliste 

bij de Volkskrant.  

http://www.deregenboog.org/amsterdamse-vriendendiensten
http://www.geheugenvanoost.nl/
http://www.geheugenvanoost.nl/80097/nl/open-inloop-geheugen-van-oost-gewijzigd
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Op de informatietafel ligt ook een folder van het Geheugen van Oost en de korte workshop 

verhalen schrijven. Deze Workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten, vanaf september in de 

Openbare Bibliotheek (OBA) op het JAVA plein. De tijdens zijn van 13.00-15.30 uur en kost 

van €2,= per bijeenkomst. 

Voor kinderen zijn er aparte projecten, via workshops tijdens cultureel festival de Rode Loper. 

 

De voorzitter bedankt hen hartelijk voor de informatie en hoopt dat velen van ons hun 

verhaal willen komen opschrijven.  

 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 2 april 2015 

5.1. Tekstueel  

- pagina 1: “Coen Valenkamp moet worden Valenkamp, hij is vrijwilliger bij Dynamo en 

niet namens de ANBO vertegenwoordigd. 

-  Pagina 7, Pagina 7: Marianne Westerneng wil zich graag nuanceren: zij heeft de 

werkconferentie van Beter oud worden in Amsterdam bezocht 31 maart jl. samen met 

Carla den Boer-Raes en de workshop Grip& Glas van de GGD gevolgd. Dit is een 

programma voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden, ontwikkeld door het 

Universitair Medisch Centrum Groningen. Het bestaat o.a. uit oefeningen om je 

welbevinden positief te beïnvloeden. Voor meer informatie over de cursus zie de link 

naar hun website www.gripenglans.nl 

- Pagina 11: Mees de Lind van Wijngaarden informeert de Raadsleden van het centrale 

bestuur middels media, “Raadscommissieleden in Oost” komt te vervallen. 

 

5.2. Actiepunten n.a.v. het verslag vorige keer d.d. 2 april 2015 

Worden na de vergadering nog nagekeken op relevantie en eventueel opgenomen in het 

volgend verslag. 

- pagina 1,8: Koen Valencamp moet worden Coen Valenkamp (Dynamo) hij is daar 

vrijwilliger o.a. als chauffeur en niet namens de ANBO vertegenwoordigd.  

- pagina 4: actiepunt 2 over Golden Sports vervalt. 

 

De voorzitter dankt de notulist voor het verslag, zij hoopt dat de OAR leden en toehoorders het 

verslag van tevoren goed lezen als het hen digitaal toegezonden wordt, gelijk met de 

uitnodiging voor de plenaire OAR vergadering van Oost. Op de informatietafel ligt er wel een 

papieren uitdraai maar deze is kort voor de vergadering pas beschikbaar. 

 

http://www.gripenglans.nl/feiten.html
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6. Het jaarverslag van de OAR Oost 2014 en jaarrekening 2014 

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

toegezonden ter verantwoording, de deadline was 1 april jl. De subsidie voor het afgelopen 

jaar is definitief toegekend.  

 

Tine Wiegman vindt het overzicht van op datum bezochte bijeenkomsten een overbodige 

en onhandige vorm, welk doel dient dat? 

Dick Oosterbaan, secretaris antwoordt dat dit een vorm van verantwoording is door het 

bestuur van de OAR. Zo zie je 1x per jaar wat wij daadwerkelijk doen aan netwerken. De 

bestuursleden Thijs Reuten en Nevin Őzetük waarderen onze manier van betrokkenheid 

door actieve en intensieve deelname aan ons netwerk, vult Frank Stork aan, 

penningmeester en voorstander van deze vorm. 

 

Saar Boerlage, lid DB OAR Oost,  kan dit beamen: zelfs de Gemeenteraadsleden van de 

centrale stad, vinden ons een hele actieve club. Onlangs kregen we een applaus.  

 

Haly Karioen mist haar naam op de samenstelling van de OAR Oost, op pagina 3 van het 

jaarverslag. De secretaris verexcuseert zich.  

 

Margareth Moed vraagt of er überhaupt inhoudelijk gereageerd kon worden op het 

jaarverslag. Zij vond dit jaarverslag inhoudelijk een wat magere vertaling van de 

speerpunten van de werkgroep wonen die opgesteld zijn voor 2015, waar zij zelf deel van 

uitmaakt. 

 

Secretaris Dick Oosterbaan zegt dat er wat druk op de deadline van publicatie lag op het 

jaarverslag 2014. Het jaarverslag is al eerder geagendeerd op de ledenvergadering van 7 

maart van de OAR Oost, maar door de turbulentie rondom de wisseling van het 

voorzitterschap is het er doorheen geglipt. De speerpunten van de werkgroep Wonen 

moesten nog eerst vastgesteld worden door henzelf. Het is een nieuw opgezette vorm 

binnen de OAR Oost, de communicatie onderling kan nog beter geregeld worden blijkbaar? 

 

Inge Tramm, vindt het een fantastisch jaarverslag, het zichtbaar maken van de activiteiten 

van de OAR Oost. Zij wil het DB en met name Dick Oosterbaan hiervoor hartelijk danken.   

 

7.Terugmelding van werkgroepen OAR Oost : Wonen en Participatie 

7.1. Werkgroep Wonen 

Saar Boerlage meldt dat op de agenda van de werkgroep het tekort aan woningen voor 
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ouderen en gehandicapten 1 van hun speerpunten is. Zij willen dit vaker op de agenda van de 

bestuurscommissie krijgen van Oost krijgen en anticiperen op de nota Wonen III die uit komt. 

Volgende week wordt er met de NOAR ( Netwerken Ouderen Advies Raden) over 

gesproken.Mogelijk dat er ook gelobbyd gaat worden bij de corporaties.  Deze nota wordt 27 

mei a.s. in de gemeenteraad besproken en wethouder wonen dhr. Laurens Ivens (SP) wil dat 

deze nog voor de zomer vastgesteld wordt. Tijdens de bijeenkomst van 4 mei jl. zei hij dat er 

met ouderen ook rekening gehouden wordt. Het voorstel om de nota te agenderen voor de 

komende plenaire OAR bijeenkomst 4 juni wordt geopperd. 

 

Marianne Westerneng  snijdt de vervroegde verhuizing naar blok M aan. De eventuele 

toekomstige bewoners worden er door overvallen en worden voor het blok gezet. 

 Nienke de Waal kan dit beamen: onlangs kreeg ze een telefoontje van de makelaar van der 

Linden, of  zij op kort termijn kon beslissen, zelfs binnen 24 uur. Het digitale voorstel bleek ze 

niet in te kunnen zien, computertechnisch niet aangepast document, en onder deze grote druk 

heeft ze besloten de verhuizing naar blok M af te zeggen.   

Frank Stork zal dit feit meenemen met het gesprek dat hij heeft met Habion, en Saar Boerlage 

stelt voor met hem een brief op te stellen, welke dan naar de betrokken partijen: Rochdale en 

Habion, aangetekend toegezonden kan worden.  

Margareth Moed hoorde dat de woningbouw Rochdale het contractueel moet accepteren dat de 

bouw van blok M vier maanden eerder klaar is dan verwacht. Vervolgens eisen zij van de 

toekomstige bewoners van blok M dat zij hun huizen schoon moeten opleveren, terwijl de 

woningen afgebroken worden. Zij vindt dit een onheuse bejegening in de communicatie. Zij 

vraagt zich af of de OAR Oost dit proces eerder had kunnen beïnvloeden. De OAR Oost neemt 

immers deel aan een klankbordgroep m.b.t. de voortgang? Wat is de status van het overleg 

dat Frank Stork morgen heeft met Habion?  

  

Frank Stork zegt dat dit buiten het reguliere overleg om is, er is hem gevraagd of hij eventueel 

huismeester wilde worden in blok M. 

 

7.2. Terugmelding werkgroep Participatie:  

Tunny Jongejan-Maat meldt namens de werkgroep Participatie dat tijdens volgend  overleg 

met de participatiemakelaars Rob van Veelen en Broer Soolsma 11 mei a.s. ook een financieel 

deskundige deel zal nemen. Geagendeerd  is het begrip participatie, wat houdt dit in, en hoe 

maak je een goed plan en hoe zijn de financiën voor participatie verdeeld over de 5 wijken in 

stadsdeel Oost. Ook politieke bemoeienis met de bestuurscommissie over de prioriteiten die 

gesteld worden, zijn een aandachtspunt. Als werkgroep kun je met vooruitziende blik mogelijk 

invloed uitoefenen op de besteding van gelden. 
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8.1. Werkgroep Zorg & Welzijn OAR Oost 

Haly Karlioen, Els de Ruijter, Tunny Jongejan-Maat, Laetitia Kramp willen deze werkgroep gaan 

vormen. Zij gaan zelf afspraken maken over de agenda en speerpunten. Terugkoppeling volgt2  

 

Nb. Saar Boerlage vraagt mensen met PGB problemen, dit aan haar te melden, want in 

Amsterdam is er een tijdelijke oplossing gevonden. 

 

8.2. Werkgroep mobiliteit OAR -NOAR 

Hiervoor heeft niemand van de OAR leden en toehoorders zich nog aangemeld. 

Saar Boerlage maakt deel uit van de NOAR werkgroepen “mobiliteit”, en stel voor de OAR Oost 

te koppelen aan deze activiteiten  van de werkgroepen NOAR: 

De 1e werkgroep van de NOAR heeft een visie ingediend over mobiliteit voor ouderen, nu de 

regioraad haltes wil opheffen van het GVB en Connexxion , zie ook punt 9.4. van dit verslag.  

De 2e werkgroep gaat voor het behoud van inzet van busjes voor de ouderen, zoals de Valies 

e.d. hoe kom je als oudere en of gehandicapte op je bestemming, voor een betaalbare prijs.  

Saar Boerlage wil dan informatie terug koppelen via de NOAR aan de OAR Oost, in 

samenwerking met Dick Oosterbaan, die ook al deel uitmaakt van de werkgroep mobiliteit in 

de NOAR. Inge Tramm overweegt nog Saar Boerlage te  ondersteunen of  te vervangen bij 

drukte3.  

 

9.De 2 minuten ronde 

9.1. Verslag Informatiemarkt  Huygensdok 18 april jl. 

Frank Stork vertelt dat dit was de eerste keer was dat zij informatie gaven over de OAR Oost 

als belangenbehartigers in samenwerking met commerciële partijen op het Christiaan 

Huygensplein, in het voormalige stadsdeelgebouw Watergraafsmeer, nu het  Huygensdok. 

Deze locatie was helaas minder toegankelijk en ook weinig zichtbaar, al is er toch een groot 

aantal mensen bereikt. Een evaluatie volgt 18 mei, wordt geagendeerd voor de volgende OAR 

Oost. 4 

 

9.2 Verslag bijeenkomst www.odensehuis.nl in Teslatoren   

Tunny Jongejan-Maat vermeldt dat er in de Teslatoren op de Middenweg 333  voor beginnend 

dementerende mensen een programma wordt ontwikkeld voor beginnend dementerende 

ouderen, met mantelzorgers en hun kinderen , zodat opname in een verpleeghuis langer 

uitgesteld kan worden.  De casemanagers dementie, hebben krijgen via de huisartsindicatie, 

                                                           
2
 Terugkoppeling speerpunten werkgroep Zorg OAR Oost 

3
 Vervanging Saar Boerlage regelen m.b.t. werkgroep mobiliteit NOAR 

4
 Informatiemarkt breed agenderen voor OAR 4 juni n.a.v. de evaluatie 

http://www.odensehuis.nl/
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de taak om mensen te begeleiden naar een dagbesteding, zeker als er geen mantelzorgers zijn 

vallen mensen wel eens buiten de boot.  

 

9.3 Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Adviesraden 23 april jl. 

Tunny Jongejan-Maat was er samen met de nieuwe voorzitter Joke Krull vertegenwoordigd, 

namens de OAR Oost. De adviesraad Diversiteit, WMO adviesraad, en Vereniging Onbeperkt 

Oost waren er vertegenwoordigd. De portefeuillehouder Nevin Őzütok had het voornemen al 

deze adviesraden samen te voegen tot 1 Informerend Platform, maar heeft daarbij de 

specifieke belangen van de vertegenwoordigers onderschat. De ingediende zienswijze van de 

OAR Oost is eveneens ter sprake gekomen.Tegen samenwerking blijken alle betrokken 

belangenorganisaties echter geen bezwaar te hebben. Vanuit de bestuurscommissie is het 

streven het zelfstandig voortbestaan van de adviesraden van de belangenbehartigers te 

faciliteren vanaf 2016. Wel geeft Nevin aan dat de gemeente de komende 3 jaar 30 miljoen 

moeten gaan bezuinigen, dit zal ook de stadsdelen raken.  

 

Een afspraak voor een vervolg overleg is gemaakt. Tine Wiegman, is blij dat de samenvoeging 

van de baan is. Destijds zijn GBOW en ZIN samen gegaan, een voorbeeld hoe dit mis kan 

gaan. 

 

9.4. Verslag inspraak NOAR bij  regioraad over OV Lijnennetvisie 2018 

Saar Boerlage heeft ingesproken, de goede onderwerpen van deze visie zijn benadrukt vanuit 

verschillende belangenbehartigers, zie verslag NOAR op de informatietafel. De inspraak was 

een groot succes en Saar kreeg applaus van de vele vertegenwoordigers op de publieke 

tribune, waarvoor hartelijk dank!  

 

Janny Leenders-Post was ook vertegenwoordigd en wil complimenten geven aan de NOAR. Zij 

voelde zich erg erg trots. Wel vind zij dat door de opheffing van de stadsdelen, er veel meer 

verantwoordelijkheid terecht komt op belangenbehartiging door de OAR en andere 

organisaties, en de burger. Als ze ook kijkt naar het jaarverslag voelt zij zich overspoeld door 

de hoeveelheid onderwerpen. Zij vindt dit zorgelijk.  

Dit aandachtspunt wordt besproken in het komend DB van de OAR Oost.  

 

10. OAR Oost in de media 

10.1. Onderwerpen voor de nieuwe Dwars s.v. p. vroegtijdig naar Dick Oosterbaan mailen, de 

deadline voor de volgende Dwars, nummer 180 is 4 juni a.s. 

Saar Boerlage zal iets over het onderwerp wonen gaan schrijven 
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10.2.Het aankomend nummer 179 komt in het weekend van 15 mei uit. De OAR Oost heeft 

o.a. geschreven over het Openbaar Vervoer en onze nieuwe voorzitter Joke Krull.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

11. 1. Zorgverzekering 2016 en ontwikkelingen in de pensioenen 

Dick Oosterbaan volgt de ontwikkelingen en zegt zich zorgen te maken over het nieuwe 

zorgverzekeringspakket voor het volgend jaar, net als over het opschuiven van de 

leeftijdsgrens m.b.t. de pensioenen. Er is bijvoorbeeld geen financiële tegemoetkoming voor 

mensen die een gat moet overbruggen. Graag hoort hij de signalen van ouderen die in de 

problemen komen. 

 

Inge Tramm moet opeens een bepaald medicijn zelf betalen of het vervangende generieke 

medicijn innemen. Zij wil dit niet. Via de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) kun je een melding 

indienen, zij behartigen de belangen van cliënten, zie link 

http://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/  

Maar ook is het mogelijk om via je behandelend arts een speciaal recept te vragen, waarbij hij 

verklaart dat je dit medicijn op registratienaam persé nodig hebt, vult Tine Wiegman aan. 

 

Margareth Moed stelt voor het onderwerp pensioenen een keer te agenderen, zodat de 

ontwikkelingen inhoudelijke toegelicht kunnen worden. Joke Krull bespreekt dit in het DB  van 

de OAR Oost5 

Ook stelt ze voor het actiepunt zorgmijders, hoe ga je daarmee om, als actiepunt van de 

toekomstige werkgroep zorg te zetten. Dit idee wordt overgenomen door de voorzitter. 

 

Frank Mannes meldt dat er in het  verzorgingshuis henriette-roland-holst huis er nu  28 

jongeren met een psychische aandoening geplaatst zijn. De ouderen hebben er overlast van. 

Hij vindt dat er van ouderen allerlei voorzieningen afgenomen worden en ze behandeld worden 

als 3e rangsburgers. Joke Krull zal contact opnemen met de  OAR Zuid Oost, voor wat meer 

informatie over de kwestie. 

 

Marianne Westerneng zegt dat er in de Teslatoren op de Middenweg 333 veel activiteiten 

plaats vinden, ook als servicepunt WMO. Komen deze niet in het gedrang als er ook activiteiten 

van het Odensehuis plaats vinden? Tunny Jongejan-Maat antwoordt dat de activiteiten van de 

Teslatoren uitgebreid worden naar blok M. Er is geïnventariseerd onder de bezoekers wie er 

daar wil blijven of naar blok M wil meegaan. Juist mede door dit nieuwe initiatief van het 

Odensehuis, wordt de Teslatoren niet gesloten als activiteitencentrum. Deze voorziening is 

                                                           
5
 Ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen staan nu op de website http://oar-oost.nl/ 

http://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/
http://www.evean.nl/evean-bij-u-in-de-wijk/locaties/henriette-roland-holst/#tab-wonen
http://oar-oost.nl/
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echt noodzakelijk omdat alle dagbesteding in het kader van de bezuinigingen door de 

zorginstellingen afgestoten zijn.  

 

Haly Karioen, meldt dat de uitgang van de woongroep inde Wagenaarstraat rolstoelvriendelijk 

is gemaakt. En dat hun woningbouwvereniging het signaal van minimale huurverhoging voor 

mensen met een laag inkomen opgepakt heeft.  

Daarnaast meldt ze dat het wijksteunpunt voor ouderen in huis de Gooyer organisatorisch nog 

niet goed loopt. Het is niet erg duidelijk wie waar moet wezen. Naar aanleiding van een 

incident heeft Haly met de directrice gebeld en het schijnt dat zij dit signaal opgepakt heeft. 

 

Abdeslem el Marhroui  zegt vaak niet bij de ledenvergadering van de OAR Oost te kunnen zijn, 

maar hij mist de knelpunten m.b.t. wonen en ouderen en de steeds stijgende 

zorgverzekeringen. Zo is er  5% huurverhoging elk jaar in de  Don BOSCObuurt kan de OAR   

Oost hier iets aan doen?  

 

Joke Krull zegt hem na de vergadering bij te praten, hij zou zich aan kunnen sluiten bij de 

werkgroep wonen en stelt voor de enquête van WSW Oost van Willem van Heerik in te vullen.  

 

Saskia Hubelmeijer vraagt of de OAR Oost in juli vergadering heeft, in augustus is het 

vakantie.  

 

Dinie Eekhuis is bezig met de actiegroep “ eigenwijs met leegstand:  een platform voor 

ouderenhuisvesting, dat zich met woongroepen bezig houdt. Zij meldt dat het 1e project wat 

van de grond komt “de Akropolistoren” is. Zij is nu bestuurslid en kwartiermaker hiervan 

geworden zie ook de website www.akropolistoren.nl/. Voor informatie kan men ook bij haar 

terecht.  

 

Tine Wiegman meldt dat er in het OHG Oostelijk Haven Gebied heel veel gebeurt , en ze merkt 

op dat er binnen de OAR Oost weinig over dit gebied gesproken wordt. Zij zou willen dat er 

meer aandacht voor komt. Afgesproken wordt dit te agenderen voor het komende DB OAR.6  

 

Marianne Avontuur meldt dat Sail 2015 in het Oostelijk Haven gebied (OHG)  komt in 

augustus. Hou rekening met de (on)bereikbaarheid !  

 

 

 

                                                           
6
 OHG agenderen voor het DB OAR Oost  

http://www.akropolistoren.nl/
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 Omschrijving actie Door wie wanneer verslagreferenties 

2 Zorgmijders agenderen, wat kun 

je hier aan doen,  

Werkgroep Zorg t.z.t. 05-02-2015.03 

3 (Weinig? samenwerking zorg en 

welzijn, bespreken met Oud oost 

Tunny Jongejan-

Maat, werkgroep 

Zorg? 

t.z.t.  05-02-2015.05 

     

 

*Actielijst  exclusief de voetnoten van deze notulen  

 


