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 Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost d.d. 

3 september 2015 in de Raadszaal van stadsdeel Oost 

Aanwezige OAR- leden en toehoorders: Joke Krull (voorzitter), Saskia Hubelmeijer, Adri Tuin, 

Nienke de Waal, Ria van Gerven, Afifa Tadmine, Els de Ruyter, Tine Wiegman, Marianne 

Avontuur, Hansje Albers Meijer,Tunny Jongejan-Maat, Janny Leenders-Post,Sonja Baghwandin, 

Laetitia Kramp(webmaster), Frank Stork (DB lid OAR Oost),Dick Oosterbaan(secretaris), 

Margareth Moed, Saar Boerlage, Frank Mannes, Bertie van Gelder, Annelies Teunissen 

(notulen),Tjanda Raghoenathsingh,Marianne Westerneng, Haly Karioen, Tonny Bonnee,Inge 

Tramm,  

Gasten: Jan Hangelbroek (Dynamo), Mees de Lind van Wijngaarden(maatschappelijk 

ondernemer), Peter Faber(Elthetokerk/Muiderkerk), Hans Heitgeert (fotograaf) 

Afwezig met bericht: Dini Eekhuis, Riwka Cohen, Sjoukje Alta(gebiedsmanager Stadsdeel 

Oost), Anky Koeberg-Telder, Coen Valencamp, Rinia Cromwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA donderdag 3 september 2015 van de Ouderen Advies Raad Oost  
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda en berichten van verhindering 

2. Korte mededelingen (NOAR-brief dd 20-7-2015 over Rechtzaak Lutherse 

Diaconie versus gemeente Amsterdam over short stay in de Wittenberg 

zitting op 28-7-2015) 

3. Toelichting lijst bijeenkomsten in september 2015 en wat u nog kwijt wilt om 

daar in een volgende vergadering een agendapunt van te maken. 

4. VERVALLEN (Functie Sjoukje Alta,gebiedsmanager in het Stadsdeel, zij moest 

onverwachts elders zijn ) 

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

6. Verslag plus terugmeldingen uit de drie werkgroepen  Wonen, Participatie.en 

Zorg & Welzijn. 

7. Verslag Kascontrolecommissie over Jaarverslag 2014. 

8. De 2 – minuten ronde :  

8.1Verslag Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg met Nevin Özütok juli en augustus jl. 

8.2Verslag NOAR-bijeenkomst over Ouderen Platform Amsterdam 21 augustus jl. 

 8.3Verslag begeleidingscommissie van een 24-uursopvang voor 55 kwetsbare    

(uitgeprocedeerde) vreemdelingen op het Robert Kochplantsoen 25 aug.jl. 

 8.4Verslag 2e bijeenkomst over Age Friendly City d.d. 26 aug. Jl  

 8.5Verslag bijeenkomst van Onbeperkt Oost 27 aug “Over de drempel van het 

buurthuis” 

9. Dwars door de buurt deadlines, kopij 

10.Rondvraag en sluiting. 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter Joke Krull, na deze wisselvallige 

zomervakantie. Berichten van verhindering worden doorgenomen; agendapunt 4 
vervalt, de gebiedsmanager moest onverwachts elders zijn. 
 

 
2. Korte mededelingen 

 
2.1. Joke Krull vertelt dat zij om gezondheidsredenen haar taak als voorzitter terug 

moet geven, wat haar erg spijt. De OAR Oost vindt het ook erg jammer, de vacature 

voor een nieuwe voorzitter wordt in de komende DWARS geplaatst en staat vermeld op 

de website van de OAR Oost.Tot zolang nodig, zal Joke het voorzitterschap nog op zich 

nemen in overleg met het DB OAR Oost. 

2.2. Frank Stork meldt dat 
mensen met een stadspas met paarse stip!, een gratis Nederlandse Identiteitskaart 

(NIK) kunnen aanvragen bij het stadsdeelloket: https://www.amsterdam.nl/aanvragen 
NIK  in het kader van lastenvermindering en armoedebestrijding. 

 
2.3. N.a.v. de bijeenkomst wijktafel Transvaal: hebben alle deelnemende organisaties 
een brief naar de bestuurscommissie van  stadsdeel Oost toegezonden . Onderwerp is 

een pleidooi om de korting op de subsidies in het sociale domein voor de komende 3 
jaar niet door te voeren, men heeft dit onderbouwd met signalen uit de buurt. Een 

reactie van de bestuurscommissie volgt nog, nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. 
  
2.3 Frank Stork meldt dat de bestuursvergaderingen van de OAR Oost per ingang van 6 

september plaats zullen vinden in het nieuwgebouwde blok M aan het “van ’t Hofflaan”,  
(tevens de nieuwe buurtkamer van Jeruzalem). Er komen hier ook allerlei voorzieningen 

zoals een kapper, fysiotherapie en het gezondheidscentrum zit er al. De OAR Oost houdt 
er nu elke maandag spreekuur. Een aantal ouderen hebben overigens al aangegeven 
met veel plezier in hun nieuwe appartement in blok M te wonen, vertelt Annelies 

 
2.4. Dick Oosterbaan meldt dat het OAR van Oost en het OAR Centrum en NOAR een 

zienswijze hebben ingestuurd naar de rechter, over het geschil tussen de gemeente en 
de Lutherse diaconie inzake bestemmingsplan (short stay) in voormalig verpleeghuis 
Wittenberg in de Kerkstraat, zie brief op de informatietafel OAR Oost d.d. 20 juli jl. 

ondertekend door Saar Boerlage. 
 De rechter heeft onlangs besloten dat de diaconie een nieuwe aanvraag moet 

indienen,omdat zij woningen zou ontrekken aan de woonvoorraad met de huidige 
planvorming voor short stay, waarbij de diaconie zich profileerde als een 
projectontwikkelaar. De Rechtbank heeft Saar Boerlage gebeld n.a.v. haar brief, een 

vervolgzitting komt eraan. Saar wil gezamenlijk doorgaan i.s.m. andere 
belangenorganisaties om te pleiten voor een woonbestemming voor ouderen en of een 

mengvorm. 
Zij merkt op dat zij de werkgroep OAR Oost hierin nog niet heeft kunnen betrekken 

vanwege het zomerreces. (het voormalig verpleeghuis Wittenberg valt qua ligging ook 
niet onder het stadsdeel Oost) 

 

2.5. Laetitia Kramp zegt de vergaderstukken op de website van de OAR Oost anders te 
zullen opslaan , zodat ze voor iedereen te downloaden en te openen. (Nu schijnen ze 

alleen te openen te zijn met de chrome browser van google), zie de website http://oar-
oost.nl/ 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b1391AD7F-5E2F-4F53-A677-63130BE3812F%7d
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b1391AD7F-5E2F-4F53-A677-63130BE3812F%7d
http://oar-oost.nl/
http://oar-oost.nl/
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2.6. Saskia Hubelmeijer meldt dat er via de SP nog geen officieel bericht over de eigen 

bijdrage vervoersmiddelen en andere hulpmiddelen is uitgegaan. Zij heeft al wel 
gehoord dat een aantal mensen hun vervoersmiddelen inleveren en geen traplift kunnen 
betalen. Ook zijn er berichten dat er geen huishoudelijke hulp genomen wordt vanwege 

( de verhoging van) de eigen bijdrage. 
 

2.7. Saskia Hubelmeijer meldt ook dat de zelfverdedigingcursus voor mensen met een 
beperking i.s.m. Hellen Velders, door de vakantieperiode nog niet van de grond 
gekomen is. De OAR Oost wil haar daarin ondersteunen, mogelijk dat er financiering 

mogelijk is vanuit het programma “Bewegen” vanuit het Stadsdeel Oost.  
 

2.8 Jan Hangelbroek (Dynamo) is o.a. programmacoördinator sociaal isolement en 
eenzaamheidsbestrijding van Dynamo en deelt mee dat zijn welzijnsorganisatie in de 
week van de eenzaamheid buurtgesprekken wil gaan houden voor iedereen, in de  

Stadsdelen Zuid (Rivierenbuurt) en Oost. Het eerste deel van de gesprekken zal gaan 
over de problemen rondom eenzaamheid. In het 2e  deel gaat het over mogelijke 

oplossingen. De gesprekken zullen geleid worden door een participatiemedewerker van 
Dynamo . De publiciteit erover volgt nog, voor nu deelt hij een boekje uit onder de 
aanwezigen “thuis in eigen buurt”met de resultaten over de vorige buurtgesprekken 

inzake veiligheid in 2014. 
 

De aanwezigen reageren en adviseren de volgende punten: 
Margareth Moed vraagt door over de aanpak en wat Dynamo gaat doen met de 

bevindingen en worden ervaringen uit het verleden hierin meegenomen? Er zijn immers 
al meerdere pogingen om bewoners uit hun isolement te halen mislukt. Wordt er ook 
gekeken naar de relatie eenzaamheid en armoede?  

Afifa Tadmine ziet graag dat er oplossings-en actiegericht gewerkt wordt, dus door de 
bewoners zelf initiatieven georganiseerd worden. 

Haly Karioen meldt dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ook een steeds groter 
probleem wordt. 
 

Jan Hangelbroek zegt dat er weer een boekje zal uitkomen met de uitkomsten rond de 
buurtgesprekken over eenzaamheid. Dat  wat direct opgepakt kan worden, zal Dynamo 

direct melden. Er wordt bij deze aanpak niet gefocust worden op aanvraag van subsidies 
tegen o.a. eenzaamheidsbestrijding. Het gaat er vooral om wat buurtgenoten voor 
elkaar kunnen betekenen en/of voor elkaar kunnen doen. 

  
Tunny  Jongejan-Maat meldt dat er 15 september a.s. ook een zorgtafel 

eenzaamheidsbestrijding is georganiseerd, door Sharona Ceha en Arjan Miedema. Een 
aantal groepen zijn uitgenodigd voor een voorbereidend gesprek. 
 

Maar ook zij onderstreept net als Margareth Moed dat er al veel geprobeerd is om 
eenzaamheid te bestrijden en dat er per se niet bezuinigd moet gaan worden op de 

preventieve huisbezoeken van de ouderenadviseurs, die echt achter de voordeur komen 
bij mensen. 
 

 
Jan Hangelbroek benadrukt dat preventie (van o.a. isolement en eenzaamheid) en 

activerende huisbezoeken voor Dynamo een speerpunt is. En dit wordt steeds 
belangrijker nu ouderen ook langer thuis moeten blijven wonen. 
Over de slaagkans zegt hij dat de buurtgesprekken in stadsdeel Zuid in Buitenveldert 

organiseert over dit onderwerp, succesvol waren, het breidt zich vanzelf uit.  De intentie 
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is dat de overheidsorganen bijdragen van welzijn voor bewoners door facilitering, en niet 
bij voorbaat probleemoplossend aan het werk gaan. Ook meldt hij dat Dynamo eveneens 

uitgenodigd is voor de bijeenkomst van 15e september bij de zorgtafel eenzaamheid. 
 

 

Els de Ruyter (ook van Oost Onbeperkt) zou graag een bredere doelgroepen benaderd 
zien als het gaat om eenzaamheidsbestrijding. En beleid maken hangt toch vaak samen 

met de aanvraag van subsidie? Maar zij kan zich wel vinden in de aanpak van Dynamo 
middels de buurtgesprekken. 

 

Bertie van Gelder zou liever zien dat er geld en energie gestoken wordt in de 
huisbezoeken van ouderen. En er zijn altijd mensen die onbenaderbaar zijn, die niets 

willen of angstig zijn, de zogenaamde zorgmijders. 
 
Jan Hangelbroek weet als ervaren professional dat daar vaak een grotere problematiek 

achter zit. 
 

Tine Wiegman doet de suggestie 15 september vooral te kijken naar de projecten die 
goed gaan, zoals bijvoorbeeld de buurtsoos op Java-eiland: daar komen 30 mensen 2x 
per week! Die zijn dan toch uit hun isolement gekomen, meent zij. Dit soort initiatieven 

zouden gefaciliteerd moeten blijven worden en geanalyseerd moeten worden op de 
succesfactoren. 

 
Saskia Hubelmeijer merkt op dat men wel rekening moet houden met ouderen die alleen 

AOW hebben, als men iets organiseert voor eenzame (ouderen). Ook willen de ouderen 
volwassen benaderd worden en niet bevoogdend heeft zij vaak gehoord. 

 

Mees Lind van Wijngaarden die een grote rol heeft gespeeld in de tot stand koming van 
de zorgtafel bijeenkomst  over eenzaamheid 15 september a.s., zegt dat de intentie van 

de bestuurscommissie dan is om inzicht krijgen in hun rol en verantwoordelijkheid 
rondom dit thema en waar de grenzen liggen. Hij zal zelf ook bij de bijeenkomst het 
woord nemen over zijn bevindingen. Hij zou graag doorpakken met de aanwezigen. 

 
Inge Tramm houdt een pleidooi voor het respecteren van mensen die als eenzaam 

waargenomen worden door buitenstaanders, maar die mensen zien het zelf niet zo. Je 
moet het contact ook niet opdringen en mensen in hun waarde laten. 

 

Saar Boerlage kan dit beamen uit eigen ervaring met een familielid in het verpleeghuis, 
die liever in zijn eigen wereldje bleef dan dat hij contact met haar maakte. Zij vindt ook 

dat mensen gerespecteerd moeten worden in hun hang naar afzondering, iedereen is 
immers anders. 

 

 
3.Toelichting lijst bijeenkomsten in september 2015 en wat u nog kwijt wilt om 

daar in een volgende vergadering een agendapunt van te maken 
 

 9 september rollatorloop  zie informatie-rollatorloop 2015, svp aanmoedigen 

 Volgende plenaire OAR Oost 1 oktober vergadering begint eerder (11.30 uur!)en 
is inclusief lunch . 

 Bijeenkomst Muiderkerk inzake wijkzorg 1 oktober a.s., snel aanmelden, want de 
workshops zitten al bijna vol. 

 Demonstratie red de zorg 12 september a.s. op de Damrak 11 uur 

 

http://www.rollatorloop.nl/informatie-rollatorloop-2015/
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4. Dit agendapunt is geschrapt. Sjoukje Alta had onverwachts een bijeenkomst 
elders.  

 
 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 2 juli 2015 met de 

volgende tekstuele wijzigingen en aanvullingen:  
 

Pagina 3, 4.1.Tekstuele wijzigingen inzake Age Friendly Cities (AFC) alinea 1 

Astrid Krikken meldt dat zij een startnotitie heeft opgesteld en geen plan van aanpak. Ze 

voegt toe achteraf:  Amsterdam verkeert nu in de opstartfase. Het moet organisatorisch 

ook binnen de gemeente goed worden opgetuigd. Maar AFC is nadrukkelijk bedoeld als 

een concept, waarbij ouderen zelf aangeven wat er zou moeten gebeuren, daarbij 

uitgaand van datgene wat er al is en binnen de politieke kaders. 

Pagina 7, 10.6 Saskia Hubelmeijer  heeft actie afgehandeld. 

Pagina 7, 10.2 Hali Karioen  heeft folder over  Qi Gong 55+ meerbewegen voor ouderen 

neergelegd op de informatietafel:  vindt plaats binnen BC Oosterpark, op de woensdag 

vanaf 12.15 uur, lage kosten. 

 

Notulen goed gekeurd met deze wijzigingen, met dank aan de notulist. 
 
6. Terugmeldingen uit de drie werkgroepen  Wonen, Participatie.en Zorg & 

Welzijn 
 

6.1. de werkgroep wonen van oar oost  
Werkgroep moet nog een afspraak maken, sinds de zomervakantie.  
Dick Oosterbaan wijst op een boekje van de consumentenbond, 

http://www.consumentenbond.nl/Prettig_blijven_wonen_2015  17 euro voor leden 
exclusief verzendkosten. Hij stelt het voor de werkgroep wonen ter beschikkin. 

 
Janny Leenders-Post meldt dat er in Betondorp zoveel woningen die te koop staan, zo 
lang leeg staan. Stadsdeel Oost doet daar niets mee, terwijl er zoveel behoefte aan  

woonruimte is. 
 

6.2 werkgroep Participatie 

Adri Tuin (voorzitter van de werkgroep) heeft niets inhoudelijks te melden, ook zij 

moeten nog vergaderen na het zomerreces. De leden van de werkgroep willen naar de 

bijeenkomst van de Indische buurt community gaan,  d.d. 29 september a.s. 

 

6.3.Werkgroep zorg en welzijn:  

Els de Ruyter, Laetitia Kramp, Haly Karioen, en Tunny Jongejan-Maat willen een vervolg 

afspraak maken.  

Dick Oosterbaan doet melding van het aanvalsplan tegen armoede van wethouder 

Vliengenhart, onder de titel “Amsterdam zijn we samen”  waarvoor 90 miljoen 

beschikbaar is. Zie link https://www.amsterdam.nl/gemeente aanvalsplan-armoede 

6.4. Mobiliteit (NOAR)  

http://www.consumentenbond.nl/webshop/webwinkel-content/3380074/Inkijkexemplaar_Prettig_blijven_wonen_2015.pdf;jsessionid=C30F28410D744438A88CCD4017D830BC
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/participatie/nieuwsbrief-0/aanvalsplan-armoede/
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6.4.1. Dick Oosterbaan neemt deel aan de werkgroep mobiliteit van de NOAR en zal nog 

een notitie rondsturen.1 

 

6.4.2 Mobiliteit voor ouderen in Betondorp 

De buurtbus/winkelwagen gaat ook haltes krijgen in Betondorp, via Jo-Ann Watson 

coördinator Dynamo in het Brinkhuis. Je kunt je bij haar opgeven , een folder ligt op de 

informatietafel. 

  

Tonny Bonnee vindt het jammer dat er nauwelijks nog winkels zijn in Betondorp. De 

huren voor de ondernemers worden te hoog, nu moeten de bewoners elders winkelen.  

 

Inge Tramm vraagt zich af of de woningen niet toegankelijker gemaakt moeten worden, 

zodat er ook ouderen naar toe willen trekken.  

 

Janny Leenders- Post: Betondorp werd bezocht door “bakkie in de buurt”, dit is echter 

niet goed gecommuniceerd met de buurtbewoners. 

 

7. Verslag Kascontrolecommissie over Jaarverslag OAR Oost 2014 

Er moet nog een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het agendapunt is nog niet 
afgehandeld  in verband met ziekte van Riwka Cohen en Coen Valencamp.  
 

8. De 2 – minuten ronde : 
8.1. Tine Wiegman meldt dat er nog budget over is, vanuit de zorgpilot Indische buurt 

en OHG, t.b.v. zorginitiatieven in andere wijken. Zie subsidie bewonersinitiatieven via 
CIVIC; deadline 15 september a.s.   
 

8.2. Verslag bijeenkomst van OO “Over de drempel van het buurthuis” 27 
augustus jl. (OO: Onbeperkt Oost, een stichting die belangen van mensen met een 

beperking behartigt ,voornamelijk betrekking hebbende op toegankelijkheid van 
gebouwen) 
 

Els de Ruyter van OO, meldt dat de informatieavond zelf is helaas niet zo goed bezocht 
is, van de 120 genodigden zijn er 30 gekomen. Een verslag volgt nog, deze kan dan ook 

op de website van de OAR Oost gezet worden en naar de ambtenaren ter informatie 
gezonden worden. 
Els zegt dat er ook aandacht moet zijn voor sociale toegankelijkheid van gebouwen: 

iedereen met een beperking moet een bijeenkomst kunnen bezoeken en zich welkom 
voelen. Initiatiefnemers van evenementen moeten op de hoogte zijn welke maatregelen 

mogelijk zijn of reeds  bestaan voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld: veel 
fietsers parkeren op een geleide lijn voor blinden op straat. Het juist informeren van de 
mobiele medemens is daarom noodzakelijk. 

 
8.3 Verslag Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg met Nevin Özütok. (8/7 en 

26/8) 
Tijdens dit spreekuur kan men onderwerpen indienen, Nevin kan onderwerpen dan weer 

bespreken met het centrale stadsbestuur. Dit keer is er gesproken over de positie en 

opvang van mensen met een GGZ achtergrond (Geestelijke Gezondheids Zorg). De OAR 

                                                           
1
 Voor geinteresseerden de “notitie mobiliteit van de NOAR “rondzenden door Dick Oosterbaan 

http://files.m8.mailplus.nl/user380172/16072/Aanvraagprocedure%20subsidie%20bewonersinitiatieven-versie%204-2.pdf
http://files.m8.mailplus.nl/user380172/16072/Aanvraagprocedure%20subsidie%20bewonersinitiatieven-versie%204-2.pdf
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signaleert dat dementerende ouderen vaak op straat zwerven en ook ouderen met een 

psychiatrische aandoening, terwijl men juist behoefte heeft aan een dagprogramma, ook 

op IJburg. Dagopvang is grotendeels wegbezuinigd, er zijn nu nog slechts 3 locaties 

beschikbaar voor GGZ cliënten: in de Kraaipan, de Goyer en in het Flevohuis. Men kan er 

nu nog deelnemen zonder indicatie, maar voor 2016 is het nog onduidelijk. Tunny 

verwacht meer vraag en behoefte aan een activerende dagactiviteiten. Ook informatie-

uitwisseling onder de dienstverleners (politie, wijkzorg etc) loopt niet goed, 

politieagenten mogen geen vertrouwelijke informatie ontvangen van wijkzorg; zodat zij 

ze weer makkelijker dwalende mensen naar huis kunnen brengen bijvoorbeeld (door de 

zogenaamde “warme overdracht”). En de sociale kaart inzake GGZ is er nog niet ? 

 

Op de vraag van Jan Hangelbroek (Dynamo) hoe Tunny Jongejan-Maat deze zogenaamde 

warme overdracht zou willen organiseren, antwoord Tunny dat er bij dagopvang e.d. zoals 

bijvoorbeeld in de buurtkamers, altijd een professional aanwezig moet zijn. Zij pleit ervoor 

dat je gespecialiseerde zorg niet aan de vrijwilligers moet worden overgelaten.  

 
8.4. Verslag NOAR-bijeenkomst over Ouderen Platform Amsterdam 21 augustus 

Men is bezig een ouderenplatform op te richten i.s.m. OOA (Ouderen organisatie 

Amsterdam). Deze middag was een discussiedag, maar het doel is om gezamenlijk met 1 

standpunt naar buiten te komen dat de ouderen organisaties anders zijn dan CBA 

(cliëntenbelang Amsterdam) en dat zij een onafhankelijk platform zijn. Een vervolg is 

gepland op 11 september a.s. Zie ook DWARS # 181 artikel pagina 20. 

8.5Verslag bijeenkomst voor buurt inzake 24-uursopvang voor 55 kwetsbare 

(uitgeprocedeerde) vreemdelingen op het Robert Kochplantsoen, voortgang 
 

Frank Stork rapporteert dat burgemeester van de Laan de buurt gevraagd heeft of de 
huisvesting van de uitgeprocedeerde asielzoekers van 1 oktober tot 1 januari verlengd mag 
worden. Hij had immers toegezegd dat de bewoners per 1 oktober zouden vertrekken. 

De omwonenden hadden geen bezwaar en hadden geen klachten  over de bewoners 
(ongeveer 25 personen op dat moment). De burgermeester en het Leger des Heils 

(verantwoordelijk voor de opvang) waren blij en ontroerd door de omslag in de stemming 
van de buurtbewoners, die ook allerlei kleine initiatieven gestart zijn in het opvangcentrum 
voor de uitgeprocedeerde getraumatiseerde asielzoekers (taalles, yogales etc.) . Zij blijven 

er tot dus tot 1 januari a.s. Daarna worden zij gehuisvest in Zuid Oost. 
 

Is er gesproken over gevoelens van onveiligheid, als het de bewoners van HvO Querido 
aangaat, in de kazerne verderop, kan dat gemeld worden bij de wijkagent Ronald de Bruijn 
of bij HvO Querido zelf, zie http://hvoquerido.nl/locatie/dac-robert-koch/ 

 
8.6 Verslag bijeenkomst over Age Friendly City (AFC) 26 augustus jl.   

Tunny Jongejan- Maat vond de 2e bijeenkomst wat tegenvallen met de bekende zelfde 
actieve bewoners. Na de startnotitie is er deze keer een lijst met stellingen doorgenomen, 
een verslag volgt nog en wordt rondgestuurd. Het is nogal veel informatie om nu te 

bespreken, wordt voor de volgende keer eventueel geagendeerd.  
 

Saar Boerlage meent dat de wethouder van de Burg wel aan ouderenbeleid wil doen, maar 
ondertussen wel ouderenonvriendelijke maatregelen doorvoert, zoals het afschaffen van 

http://hvoquerido.nl/locatie/dac-robert-koch/
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buslijnen. Zij wil zich gaan richten op de gemeenteraad middels moties e.d. voor de 
belangen van ouderen op te komen. 

De  uitvoerend ambtenaar AFC, mevrouw Astrid Krikken denkt zelf van alles te moeten 
initiëren meent Saar Boerlage, maar zij zelf ziet liever dat Astrid het vormgeven van 
Amsterdam als AFC aan de ouderen zelf overlaat en haar rol als procesbegeleidster 

opneemt. Dick Oosterbaan vult aan dat Astrid Krikken ook geen budget beschikbaar heeft.  
 

Tot slot voelt Saar zich ook wel gepasseerd als oudere adviesorganisatie, als deskundige 
inzake de doelgroep. Zij zal over het onderwerp schrijven in de DWARS # 181. 
 

Marianne Westerneng meldt dat bij TOS actief door een dragline de Jeu de Boules baan 
opgedoekt is door de groenbeheerders , zonder de gebruikersgroep te informeren. 

  
Mees de Lind van Wijngaarden heeft zowel bij de Bestuurscommissie Oost en 

Raadscommissie Zorg Centrale stad ook ingesproken, met inzake de AFC, overleg vorm 

en het zoeken ernaar en suggesties gedaan.  Tevens heeft hij de waarde van de 

ouderenorganisaties benadrukt. 

 
9. Dwars door de buurt #181 verschijnt vanaf 11 september  

De OAR Oost heeft op pagina 20 een artikel geschreven over “Hoe wordt de stad 
vriendelijker voor ouderen?” 

 

10. Rondvraag: 

Janny Leenders-Post vraagt of er nog een OAR Oost uitje georganiseerd wordt dit jaar? 

We zoeken immers een nieuwe voorzitter, misschien kunnen we op neutraal terrein iets 

bedenken ? Het DB OAR Oost zal dit onderling bespreken, wordt vervolgd. 2 

Ook vraagt zij wat er met de Teslatoren gaat gebeuren, zij heeft vernomen dat deze 

waarschijnlijk gesloten zal worden door Amstelring (zij betalen nu nog de huur en gaan 

verder bezuinigen).  Deel van de  activiteiten kunnen overgaan naar de ruimte onder 

blok M. Een gesprek met Broer Soolsma volgt nog, blijft aandachtspunt 3 . 

Marianne Avontuur doet via Humanitas thuisadministratie  bij allerlei mensen. Een 

bijeenkomst wordt er georganiseerd voor deze vrijwilligers d.d. 10 oktober hoe om te 

gaan met  beginnende dementerende ouderen, een terugkoppeling volgt nog 4.   

Els de Ruyter stuurt namens de werkgroep wonen een memo van Thijs Reuten (BC pfh 

wonen stadsdeel Oost) aan Dick Oosterbaan inzake de aanpassingen van gebouwen en 

hiermee de bouwbesluiten, zodat er flexibel omgegaan kan worden met bestemmingen 

van gebouwen. Deze zouden makkelijker omgebouwd kunnen worden: om van 

bijvoorbeeld verpleeghuizen sociale huurwoningen te maken etc. 5 

Afifa Tadmina van de Bloem voert actie voor vluchtelingen, i.s.m. Rode Kruis en Dynamo 

                                                           
2
 Uitje met OAR Oost heidag? Bespreken in de DB oar oost 

3
 Teslatoren sluiten servicepunt aandachtspunt voor DB oar oost 

 
4
 Cursus Humanitas inzake omgaan met dementerende ouderen wordt gevolgd door Marianne Avontuur, terugkoppeling volgt 

5
 Els de Ruyter stuurt memo naar secretaris OAR oost inzake bestemming van gebouwen (T.Reuter aan E vd Burg weth wonen) 
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Saskia Hubelmeijer  meldt een bijeenkomst via het CBA d.d. 15 september over de 

sociale loketten in de stad: graag klachten of vragen melden bij haar per email s.v.p. 

Tonny Bonnee vraagt of er nog verhuisvergoedingen zijn voor mensen die van een 

woning naar een verzorgingscentrum verhuizen. Informatie kan gevraagd worden  

Via MO zaak : zie deze link http://www.mozaak.nl/Contact Amsterdam . Mensen met 

bijstand en minimum inkomen in Amsterdam kunnen soms ook bij het DWI een 

compensatie aanvragen. Via het CBA kunnen ook klachten ingediend worden en aan de 

informatiebalie kan men vragen uitzetten?   

Marianne Westerneng meldt dat er op blok M aan het Robert Kochplantsoen, nog geen 

straatnaambordjes geplaatst zijn.   

Saar Boerlage was gisteren in Pakhuis de Zwijger bij een bijeenkomst inzake het 

basisinkomen. In nieuw West is men momenteel bezig met een experiment met 50+ ers 

die niet meer aan een baan kunnen komen, een initiatief vanuit de Hogeschool van 

Amsterdam en de UvA  

Margareth Moed heeft gehoord dat de beheerder van de plantentuin aan het 

Darwinplantsoen in Jeruzalem met pensioen gaat, zij vraagt of iemand weet wat er met 

de tuin gaat gebeuren. Annelies heeft al eens navraag gedaan bij de huidige 

tuinbeheerder.Zij en Margareth zoeken contact met het stadsdeel Oost en hebben 14 

oktober een afspraak op de tuin. 

Sluiting van de vergadering onder dankzegging om 7 min voor half 5. 

 

 

 

 

 

http://www.mozaak.nl/Contact/Locatie/id/1293

