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Concept notulen OAR Oost donderdag 5 november 2015  
Ouderen Advies Raad Oost in de Raadzaal, Stadsdeelhuis Oost te Amsterdam 

 
Aanwezig: Joke Krull (technisch voorzitter), Laetitia Kramp (webmaster), Rinia 

Cromwell, Tunny Jongejan-Maat, Janny Leenders-Post, Marianne Avontuur, Elly van de 
Mortel, Els de Ruijter, Tine Wiegman, Ria van Gerven, Nienke de Waal, Adri Tuin, 
Margareth Moed, Saskia Hubelmeijer, Inge Tramm, Tjandra Raghoenathsingh, Tonny 

Bonnee, Haly Karioen, Carla den Boer-Raes, Coen Valencamp, Afifa Tadmine, Frank 
Mannes, Riwka Cohen, Bertie van Gelder, Saar Boerlage, Dick Oosterbaan (secretaris), 

Annelies Teunissen (notulen) 
 
Gasten: Mees de Lind van Wijngaarden, Hans Heitgeert 

 
Afwezig met bericht: Sonja Bhagwandin (ziek), Anky Coebergh-Telder,  Marianne 

Westerneng (nog ziek), Frank Stork iets later.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 
2. Korte mededelingen + berichten van verhindering. 
3. Toelichting lijst bijeenkomsten in november 2015 en wat u nog kwijt wilt 

om daar in een volgende vergadering een agendapunt van te maken. 
4. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 1 oktober 2015. 
5. Verslag plus terugmeldingen uit onze eigen werkgroepen:  Wonen, 

Participatie, Mobiliteit (incl. OV) en Zorg & Welzijn. 
6. Stand van zaken Platform Ouderen Amsterdam (POA) in oprichting zie 

bijgesloten Raadsadres aan de Gemeenteraad (6-10-2015), plus concept 
verslag van de gezamenlijke vergadering oprichting POA op korte 

powerpoint presentatie over POA 
7. 2 – minuten ronde : 

* Verslag bijeenkomst over AFC onderzoek Age Friendly City HvA  
* Verslag “Zorg 2025 over kwaliteit meten in de gezondheidszorg” (15/10) 

 * Verslag voortgangsgesprek met Nevin Özütok (27/10) 

 * Verslag Open Huis bijeenkomst in stadsdeel Oost (27/10) 

 * Verslag werkconferentie Hulp bij het huishouden (3/11) 

8.  Dwars door de buurt: de deadline van Dwars #183 is op 26-11-2015, 
          graag onderwerpen!    En Dwars # 182 is vanaf 30/10 verspreid. 

9.  Rondvraag en sluiting 
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Opening en vaststelling van de agenda 

Joke Krull heet iedereen welkom en spreekt namens iedereen als zij zegt  blij te zijn dat 
Rinia Cromwell weer in ons midden is.  

 
1. Korte mededelingen 
2.1. Annelies heeft haar presentielijst thuis laten liggen, Joke’s  “ rondetafeloverzicht” 

wordt in het verslag opgenomen, m.b.t. aanwezigheid van de OAR Oost- leden en -
toehoorders, (n.a.v. vraag van Saskia) 

 
Openbaarheid van persoonlijke gegevens middels verslag oar oost 
N.a.v. de presentielijst geven Tine Wiegman en Bertie van Gelder  aan, hun namen 

tegen te komen via de verslagen oar oost middels zoekmachine Google op internet. Zij 

willen dit liever niet, dit is echter de consequentie van het plaatsen van een document 

op internet zegt Laetitia, dan wordt het openbaar. Je zou in dit geval kunnen kiezen de 

presentielijst bijvoorbeeld niet openbaar te maken. Maar een naam of ander gegeven 

van internet verwijderen is heel bewerkelijk en moeilijk, zegt Laetitia Kramp; zie 

https://www.google.nl/gegevens verwijderen . De privacy van gegevens zijn nauwelijks 

tot niet te bewaken in dit computertijdperk. 

 
3.Toelichting planning bijeenkomsten in november 2015 en  

Agendering volgende vergadering oar-oost 
 
3.1 Agendering OAR Oost volgende plenaire vergadering 3 december a.s. 

 
Saskia Hubelmeijer wil graag de invoering WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) 

voor de volgende OAR Oost vergadering agenderen. 
Tunny stelt voor dit punt binnen het DB OAR Oost te bespreken 1 en een paar 
onderdelen ervan te agenderen, gezien de grootte van dit onderwerp. 

 
3.2.N.a.v. de planningslijst OAR Oost 

Tunny Jongejan-Maat vraagt uitdrukkelijk om versterking als het gaat om bezoeken van 
bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de OAR Oost in het stadsdeel. Helaas is de 
functie van voorzitter oar oost toch nog niet vervuld, waardoor Tunny  zelf nu wel naar 3 

bijeenkomsten per dag gaat, en dat is voor haar niet vol te houden. Na de pauze kan 
men zich bij haar of bij Dick Oosterbaan, de secretaris oar-oost opgeven om 

bijeenkomsten in je buurtje bij te wonen.  
 
Het is nuttig, leerzaam en interessant, en Laetitia kan dit beamen uit eigen ervaring. 

Laagdrempeligheid ten behoeve van participatie van de bewoners is juist de bedoeling! 
Onderwerpen als huisvesting voor ouderen, hulp bij pinnen voor dementerende ouderen, 

opkomen voor hulp in de huishouding etc. gaat iedere oudere aan. 
 
Janny Leenders-Post heeft de oplevering sociale huurwoningen Oostpoort bijgewoond, 

(punt K van de planningslijst). Men kreeg een rondleiding en volgens haar zijn daar alle 
woningen nu verhuurd (30% sociale huurwoningen) of verkocht, zie ook artikel  

http://www.nul20.nl-zie pagina 14 met o.a. de visie van de architect etc. 
 
Riwka Cohen vindt het een bezwaar dat zij bij aanmelding van bijvoorbeeld de 

vrijwilligersbijeenkomst in het stadsdeel, allerlei n.a.w.  gegevens digitaal moet invullen. 
Ze wil dat niet en gaat dus niet.  

                                                           
1
 WMO agenderen; deel onderwerpen, bespreken in db oar oost en dan terugcommuniceren 

https://www.google.nl/policies/faq/
http://www.nul20.nl/sites/default/files/pdf/NUL20%20nr%2073_0.pdf
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Een discussie onder de aanwezigen volgt, en vooral toelichting van praktische redenen. 

De meeste van de aanwezigen hebben geen bezwaar als het om bijwonen van het 
vrijwilligersfeest van het Stadsdeel gaat. Overwogen wordt of het DB OAR Oost voor het 

vrijwilligersfeest van het Stadsdeel Oost 2016, zelf een hele bulk aanmeldingen 
opgeeft.2 
 

4.Vaststellen notulen  OAR Oost vergadering 1 oktober 2015 
met de volgende wijzigingen: 

 
Pagina 1: Elly v.d. Mortel staat niet onder de aanwezigen bij de OAR Oost vergadering 

d.d.  1 oktober; graag toevoegen. 

Pagina 2. Els de Ruijter; de genoemde €40.000, = is voor alle adviesraden, dit bedrag 

moet dus door de 4 adviesraden gedeeld worden. 

Pagina 5. 7.4. Saskia Hubelmeijer : …. Zin “1x per 3 jaar”, die opmerking heeft zij niet 

gemaakt, graag haar naam schrappen. 

 

Pagina 6: punt 9: Riwka Cohen en n.a.v.: “Of iemand anders in de plaats kan gaan”, 

zij was ziek, daarom was ze er niet. Zij vraagt of er al een nieuwe voorzitter voor de 

OAR Oost is gevonden. Dit is nog niet het geval.  

 

Tine Wiegman meldt dat zij de opmerking niet gezegd heeft: “God only knows 

why”n.a.v.  dat de buurtkrant Dwars niet bezorgd wordt in IJburg en Zeeburg; s.v.p. 

schrappen. Het niet bezorgen van de Dwars  is een geldkwestie t.a.v. het 

verspreidingsbeleid. 

 

Annelies Teunissen (notulist) zal Hajar Mulder bedanken  voor haar notulen van  1 

oktober jl. namens de OAR-Oost. 

 

Procedure vaststellen en publiceren verslag plenaire vergaderingnotulen: de 

concept-notulen worden vóór de plenaire vergadering op de oar-oost website gezet ter 

verspreiding en ter informatie. Tijdens de komende vergadering OAR Oost worden deze 

dan vastgesteld door de aanwezigen. De vastgestelde notulen worden nu nog niet in 

gewijzigde vorm op de website van de OAR gezet, dus het concept blijft zo staan. Met 

het DB oar (eindverantwoordelijk voor de notulen) is afgesproken, dat het per volgend 

jaar wel het geval zal zijn.3 De concept-notulen worden dan tekstueel aangepast. 

 

5.Verslag plus terugmeldingen uit werkgroepen OAR Oost:   

5.1. Werkgroep Wonen:  
onlangs zijn 2 personen (Saar Boerlage en Nienke de Waal) bijeen gekomen, ondanks 1 
afmelding van Peter Faber. Saar ziet graag roulerend voorzitterschap, en iemand die de 

taak van secretaris op zich wil nemen, in de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig.  
Zij ziet nog wel het belang van een (decentrale) werkgroep , want actie  

voeren helpt ! Op stedelijk niveau is de vraag naar ouderenhuisvesting  
doorgedrongen bij iedereen door o.a. door haar inspreken bij de Gemeenteraad.  
Coen Valencamp, Rikwa Cohen, Janny Leenders-Post, Margareth Moed maken  

                                                           
2
 Vrijwilligersfeest  stadsdeel Oost 2016  bulk-gezamenlijk aangifte doen indien nodig 

3
 Afspraak: Per januari 2016 ook de vastgestelde notulen oar oost plaatsen op de website van de oar oost 
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deel uit van de werkgroep en proberen vandaag een afspraak voor overleg en  
een planning te maken.Nu tijd om door te pakken, zegt Saar Boerlage. 

 
5.2. Werkgroep Participatie: Adri Tuin, voorzitter van deze werkgroep, zegt dat er na de 

laatste bijeenkomst 22 juni een volgende afspraak niet meer van de grond gekomen is. Zij wil 
nu haar taak naast zich neer leggen en heeft de knelpunten opgeschreven. Mogelijk dat er 
later meer vorm komt voor participatie door het in oprichting zijnde platform voor ouderen. 

Goede communicatie met het DB van de OAR Oost is dan wel noodzakelijk vindt ze. Ze geeft 
aan teleurgesteld te zijn wat de OAR Oost doet met de door haar aangegeven knelpunten en 

rapport met bevindingen over het Hoekhuis, als het gaat om beslissingsbevoegdheid in het 
participatieproces en de uitkomsten m.b.t. de gesprekken met de participatiemakelaars. Een 
belangrijk punt is hierin gelijkheid en eenvormigheid in beleid t.a.v. de burgerinitiatieven.  Het 

dialoog met de participatiemakelaars van het stadsdeel is gestagneerd. Zij wil nu een 
onderwerp zoeken, wat haar meer voldoening en energie geeft.  

  
Tunny Jongejan-Maat, deelneemster van deze werkgroep zal zich op beraden op de door Adri 
(ook eerder) aangegeven punten. Zij hebben immers onderling afgesproken, dat n.a.v. de 

gesprekken met de participatiemakelaars van stadsdeel Oost, een conclusie getrokken zou 
worden.  

Maar het onderwerp participatie hoeft mogelijk geen apart agendapunt te worden, het is een 
onderdeel dat alle onderwerpen van ouderenbeleid aangaat. Dat we gehoord worden is voor 

haar het belangrijkste, wat de beleidsmakers er mee doen wordt eveneens gevolgd door de 
OAR Oost. 

 

Reacties volgen o.a. over wat de term participatie betekent volgens hen en 
Saar Boerlage nodigt Adri Tuin uit mee te participeren met de in oprichting zijnde centrale 

platform ouderen (POA) van de stad Amsterdam.  
 
Tine Wiegman meent dat de term participeren betekent “meedoen” en vindt het een goede 

idee de term “participeren” bij alle onderwerpen terug te laten komen als item, het is immers 
ook een recht. Inge Tramm sluit zich hierbij aan: deelname is volgens de van Dale de 

woordelijke betekenis van participatie. 
Elly v.d. Mortel raadt aan de slogan “participatie is een recht “boven elk vergaderdocument te 
noteren. 

 
Saskia Hubelmeijer: voelde zich wel betrokken als lid van de werkgroep participatie, maar de 

tijdstippen van de bijeenkomsten kwamen haar niet uit, mede om gezondheidsredenen en een 
volle agenda. Zij vindt participeren een beleidskwestie, en het moet van onderaf komen, dus 
dit betekent dialoog met de beleidsmakers etc. Dit proces is nog veel werk en kost veel tijd. 

 
Margareth Moed, ook deel uitmakend van de werkgroep participatie zegt dat de werkgroep 

heel concreet bezig geweest is: er is bijvoorbeeld geconstateerd, dat er binnen het 
participatieproces in dit stadsdeel, niet 1duidig-beleid gevoerd wordt, als het gaat over 
financiering van burgerinitiatieven, ondersteuning en begeleiding. Hierover zijn gesprekken 

gevoerd met de participatiemakelaars. De boodschap is wel overgekomen, maar er is niet veel 
gevolg aan gegeven tot nu toe.  

Ten tweede vindt ze ook dat er tijdens de conferentie over participatie door het onafhankelijk 
wijkopbouworgaan W.O.O.  begin dit jaar,nogal wat verbeterpunten besproken zijn, maar het 
verslag hierover is erg laat verspreid. Het lijkt erop dat de opgetekende signalen verwateren. 

Margareth vindt het zonde van haar tijd en energie en wil een ander kanaal zoeken om haar 
punt te kunnen maken als het gaat om participatie. 

 
Volgens de visie van Mees de Lind Wijngaarden veroorzaakt de term participatie nogal wat 
verwarring; je kunt binnen het begrip “participatie” tenminste 3 vormen onderscheiden: 
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1.beleidsparticipatie: de afspraken en organisatie omtrent het regelen van de invloed 
van burgers , de eventuele subsidies en de  verdeling daarvan 

2.De participatiesamenleving beoogt thuiszitters te betrekken en  
3. participatie door burgerinitiatieven als gezamenlijke bewonersvorm van 

maatschappelijke participatie. 
Mees doet de aanbeveling dit aan te geven tijdens een bespreking met de 
bestuurscommissie. Tunny Jongejan-Maat  zegt dat dit al gedaan is. 

 
Adri Tuin herkent zich in de woorden van Mees, de verwarring rondom de term en het proces 

van participatie. En zij vindt de procesvoering rondom participatie nog lang niet goed geregeld. 
Helaas kreeg zij ook via de werkgroep Participatie van de OAR Oost geen grip op het beleid van 
het stadsdeel als het gaat om participatie. Zij vraagt zich af of de interne organisatie van de 

OAR Oost middels werkgroepen wel de gewenste effecten bereiken. Men moet toch als 1 stem 
naar buiten komen? 

 
Tunny Jongejan-Maat zegt zich als lid van de werkgroep overvallen te voelen door Adri’s 
teleurstelling  in de plenaire vergadering te bespreken, zonder vooraf intern overleg. 

 
In elk geval ervaart zij als individu extern namens de OAR Oost veel invloed op ouderenbeleid 

onder andere door het bijwonen van bijeenkomsten, zoals bij wijktafels, bestuurlijk overleg 
etc.  

De oproep aan de OAR leden om deel te nemen aan de verschillende overleggen in de tafel 
heeft zij vandaag wederom gereclameerd. Zij wil graag dat iedereen meedenkt en doet. (De 
DB OAR Oost vergaderingen van de OAR Oost zijn openbaar maar om de week, dus als men de 

werkwijze OAR Oost wil bespreken is dat mogelijk).Op stedelijk niveau tracht men invloed op 
ouderenbeleid te bereiken door de individuele krachten van de stadsdelen te bundelen, middels 

de oprichting van het platform ouderen (POA) , de DB-leden van de OAR-Oost zijn hier extra 
veel tijd aan kwijt.  

 

De voorzitter (a.i.) bedankt Tunny Jongejan-Maat voor haar betoog.  
 

6.Stand van zaken Platform Ouderen Amsterdam (POA) in oprichting 
 
Dick Oosterbaan ziet een kans om de werkgroep (en) OAR Oost te laten participeren 

binnen het in oprichting zijnde platform voor ouderen (POA). Hij nodigt de aanwezigen 
ook uit om mee te denken. Hij licht de uitgangspunt en de procesvorming toe van dit 

platform waarbij de organisatiestructuur gevormd wordt conform model AFC (Age 
Friendly City), zie ook de informatietafel voor sheets ter informatie. 
 

Dit platform POA in oprichting is een samengaan van de diverse ouderenbonden en  
ouderenadviesraden (inclusief WMO raden) binnen heel Amsterdam. Het streven is een 

platte organisatievorm, waaraan de organisatiestructuur van het zogenaamde Age 
Friendly City model gekoppeld kan worden. Dit organisatiemodel leent zich ook goed 
voor de vormgeving van “participatie van onderaf”, via de zogenaamde 

burgerinitiatieven door bewoners.  
 

Dick Oosterbaan noemt ook de uitzendingen van Tegenlicht op televisie, die thema’s 
aansnijden die later ook in pakhuis de Zwijger gezamenlijk besproken kunnen worden 
(zie link pakhuis de zwijger) Hij woont ze vaak bij en zegt dat er interessante initiatieven 

uitkomen, ook een vorm van burgerparticipatie. 
 

De vormgeving- lees organisatiestructuur -van het platform POA zal nog wel wat tijd 
nodig hebben. Er is ook contact gelegd met de raadsleden van het centrale bestuur van 
de gemeente Amsterdam, middels een raadsadres d.d. 9 oktober jl zie informatietafel. 
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Tot slot nodigt Dick Oosterbaan de aanwezigen uit zich via hem aan te melden voor een 
werkgroep van het platform; Met z’n allen is er veel meer kennis.  

 
Els de Ruijter vraagt hoe de werkgroepen van OAR oost zich verhouden tot de 

werkgroep van het in oprichting zijnde ouderenplatform (POA)? Wordt straks niet alles 
centraal in plaats van de tot nu toe gedecentraliseerde overleggen zoals binnen OAR 
Oost. 

 
Dick Oosterbaan denkt dat de locale meningen en signalen uit de buurten altijd 

belangrijk blijven, bijvoorbeeld als het gaat om terugkoppeling voor de uitvoering van 
beleid. Dus opheffen van de werkgroepen zijn wat hem betreft niet im frage, wel de 
organisatie van de aansluiting van de werkgroepen met de werkgroepen van de POA.   

 
 

7. De 2 – minuten ronde  
 
7.1. Verslag bijeenkomst onderzoek Age Friendly City bij HVA (1/10) 

Dick Oosterbaan doet verslag: tijdens de bijeenkomst met oa. Studenten van de  HvA (Hoge 
school van Amsterdam) is gezocht naar een de formulering van een goed opdracht, i.s.m. het 

CBA en verantwoordelijk ambtenaar. De studenten ware goed ingelezen en willen graag dat de 
inbreng van participerende ouderen goed vastgelegd worden in uitgangspunten en kaders, de 

middag duurde van 15.30 -18 uur. Saar Boerlage was eveneens vertegenwoordigd maar er 
waren veel ambtenaren vertegenwoordigd, die als bestuurders denken: van boven naar 
beneden. Wat dat betreft hadden er meer ouderen vertegenwoordigd kunnen zijn, zij roept de 

aanwezigen op mee te participeren. Opgave via de secretaris Dick Oosterbaan?  
 

 
7.2.“Zorg 2025 over kwaliteit meten in de gezondheidszorg” (15/10) 
Dick Oosterbaan meldt deze interessante bijeenkomst, georganiseerd via de Kamer van 

Koophandel www.zorgvoorinnoveren.nl. Er werd o.a. melding gemaakt van een digitaal 
ontwikkelde app op ‘t gebied van meten van kwaliteit van zorg door ontwikkelaars en de 

directeur van planetree heeft gesproken zie http://www.planetree.nl over hun innovatief 
zorgmodel. 
 

7.3 Verslag Bestuurlijk Overleg (BO) met Nevin Özütok 27/10/2015 
Tunny Jongejan-Maat doet verslag van de bijeenkomst met portefeuillehouder Nevin Özütok.  

a. Aanvraag subsidie OAR Oost-NOAR 
Zij heeft o.a. meegedacht over de subsidieaanvraag OAR-Oost bij de centrale stad-inclusief 
bijdrage NOAR, welke positief is ontvangen. 

 
b. Hulp bij huishouden (HbH) 

Het spreekuur is voor alle adviesraden maar alleen de oar oost heeft punten ingebracht zoals 
de HbH. De ontwikkelingen op dit gebied zijn uitgebreid met haar besproken, want 
zorgaanbieders houden zich niet aan de afspraken en communiceren niet open met de cliënten. 

Er wordt bijvoorbeeld niet verteld aan cliënten dat er financiering vanuit een PGB mogelijk is, 
of dat de keuze voor een andere zorgorganisatie ook mogelijk is. Deze keukentafelgesprekken 

zouden oorspronkelijk door de gemeente gevoerd worden maar hebben deze gedelegeerd aan 
de zorgorganisaties zelf. Daarom is het ook de bedoeling dat er een onafhankelijk persoon bij 
een keukentafelgesprek aanwezig is en dit is niet altijd het geval door allerlei oorzaken. Ook 

kunnen de huishoudelijke hulpen zelf hun signalen niet kwijt, en ze nemen ook niet deel aan 
de wijktafeloverleggen. Tunny zal dit inbrengen bij de wijktafels. 

 
Tunny kwam zelf met een casus waarbij noodopvang bij brand niet goed georganiseerd en 
gefinancierd bleek. Het DB van stadsdeel Oost zal hier nog over nadenken, en met een 

http://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/zorg2025-kwaliteit-meten-in-de-gezondheidszorg/
http://www.planetree.nl/over-planetree/de-12-componenten/
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scenario terugkomen. De bewoonster heeft al wel een andere woning gekregen, de huisarts 
besprak de casus ook met de wijktafel Betondorp. 

 
Els de Ruijter zegt dat de HbH ook een preventieve zorgfunctie heeft, er staan ook specifieke 

omschrijvingen in de nieuwe WMO en vraagt hoe de Raadscommissie Oost hier tegenaan kijkt. 
 
Haly Karioen vertelt over een ervaring met hulp in de huishouding, die niet naar de zin was. 

Het was heel moeilijk om van hulp te veranderen, uiteindelijk kwam ze terecht bij de 
coördinator van Amstelring/HbH. Zij bleek zowel uitvoerend en als coördinerend werkzaam te 

zijn. Zij kunnen nergens met hun signalen terecht. Haly vindt dat hier actie nodig is.  
 
Tunny  zegt dat onder het mom van een “schoon en leefbaar huis”de HbH ingezet wordt onder 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid van huidige wethouder van der Burg. Echter een concrete 
beschrijving wat dit dan in de praktijk inhoudt is er niet.Zie ook de link Hulp bij 

Huishouden/veelgestelde vragen van de gemeente Amsterdam. 
 
Verslag werkconferentie Hulp bij het huishouden 3/11/2015 

 
Tijdens de werkconferentie zijn proefprojecten in Amsterdam Zuid Oost besproken. Deze 

moeten ook nog geëvalueerd worden met Amstelring. De marktwerking onder de 
zorgaanbieders spelen ook een grote rol in de organisatie van de uitvoering. Dat cliënten zich 

ergens op kunnen beroepen is nog niet aan de orde gekomen en dus nog niet geregeld. 
 
Saar Boerlage meldt dat er bij de Gemeenteraadscommissie Zorg en Sport 

(https://www.amsterdam.nl/raadscommissies/zorg-sport) onlangs ook is ingesproken over 
dezelfde klachten bij de HbH .Door de vakbeweging FNV is er gedemonstreerd 12 september jl. 

en een actiecomité gevormd in Amsterdam t.b.v.maatwerk in de thuiszorg, waarbij de 
behoefte van de cliënt centraal staat, zie ook artikel op de website 
www.fnvvoorzorg.nl/huiszorgbeleid-aangepast. Als de gemeente geen verbeterpunten 

aanbrengt, gaat de FNV een juridisch proces beginnen. Men kan zich daar melden voor Aktie 
en klachten maar deze kan met ook melden via de OAR-Oost website oar-oost.nl/contact 

 
7.4.Verslag Open Huis bijeenkomst in stadsdeel Oost 27/10/2015 
Verschillende aanwezigen beamen dat er een grote opkomst was, in informele sfeer. De 

bijeenkomst was heel interactief. Er was een presentatie van de initiatieven van bijvoorbeeld 
Betondorp, en de gebiedsplannen per wijk waren opgehangen. Met de gebiedsmanagers 

konden gesprekken gevoerd worden. Dit werd als heel positief ervaren. Het stadsdeel Oost 
krijgt een compliment van de OAR Oost leden en toehoorders. 
 

 
8. De deadline van Dwars #183 is op 26-11-2015, Dwars # 182 wordt vanaf 30/10 

/2015 verspreid 
 
Dick Oosterbaan en Saar Boerlage beschrijven in de DWARS door de buurtkrant, de OAR Oost 

pagina en vragen de aanwezigen om onderwerpen. 
 

Marianne Avontuur snijdt het onderwerp aan de keuze voor de ziektekostenzorgverzekering 
2016 bij Zilveren Kruis-Achmea aan. Zij willen hun basisverzekering veranderen, zo staat 
vermeld in hun brief voor het komende jaar, met alle gevolgen van dien. Als je naar een arts 

wil met wie zij geen contract hebben afgesloten , wordt nog maar 75% van de onkosten 
vergoed. Bertie van Gelder vult aan dat deze verzekering Basis Zeker en Basis extra 

onderscheidt. Als je meer keuze wil voor artsen moet je meer zorgpremie betalen. Zie ook hun 
website met de mogelijkheid van een zorgcoach https://www.zilverenkruis.nl/zorgcoach voor 
een persoonlijk advies. Hier kun je ook navragen of je behandelend arts wel een contract heeft 

met hen.  

https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/veelgestelde-vragen/#hf8de6d71-67b3-4aab-a0f7-800fdc52f6db
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/hulp-langer/hulp-huishouden/veelgestelde-vragen/#hf8de6d71-67b3-4aab-a0f7-800fdc52f6db
https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/zorg-sport/
http://www.fnvvoorzorg.nl/nieuws/2015/11/06/thuiszorgbeleid-aangepast-overwinning-voor-fnv-red/
http://oar-oost.nl/contact-adressen/
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorg/zorgcoach/Paginas/default.aspx
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Dick Oosterbaan heeft op de informatietafel een handige keuzewijzer neergelegd als het gaat 

om de keuze voor een dekkend pakket in de zorgverzekering. Deze keuzewijzer wordt ook 
geplaatst op de website van de oar-oost. Voor een onafhankelijk advies verwijst hij door naar 

de zorgwijzer van de consumentenbond: www.consumentenbond.nl/zorgwijzer vanaf 15 
november raadpleegbaar. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

9.1. Betreft deelname bijeenkomsten in de buurt: 

9.1.1.Pinnen door mensen met dementie: 

Marianne Avontuur legt de vraag over begeleiding van ouderen met dementie m.b.t. pinnen- 

voor aan Humanitas, waar zij vrijwilligster is. 

Haly Karioen doet de suggestie van mentorschap over mensen- die niet meer goed zelf 

beslissingen kunnen nemen- zie site https://www.alleszelf.nl/voor-mensen-nooit-alleen/. Een 

mentor kun je aanstellen als iemand geen naasten of kinderen heeft. Er zijn wel kosten aan 

verbonden en gaat naar inkomen, reken op ongeveer 100 euro per maand. 

9.1.2. Tine Wiegman meldt Tunny dat zij 14 december naar de wijktafel van het OHG in 

Sporenburg gaat. In principe neemt zij ook al deel aan deze wijktafel als vertegenwoordigd 

buurtbewoner. 

9.2. Subsidie ouderenbonden e.d. Elly van de Mortel maakt de algemene opmerking dat de 

subsidies voor de ouderenbonden in 2016 worden ingetrokken. Saar Boerlage denkt dat het 

niet zo’n vaart loopt, zij heeft bezwaar aangetekend, o.a. voor wouw-amsterdam.nl 

9.3. Burgerinitiatief Darwinplantsoen vaste plantentuin 

Margareth Moed meldt dat zij met bewoners en het stadsdeel in gesprek zijn de toekomst van 

de plantentuin in het Darwinplantsoen in Jeruzalem. Men wil er een burgerinitiatief van maken, 

maandag 23 november komen zij weer bijeen voor een brainstormsessie. 

9.4.Vluchtelingen in Oost 

Inge Tramm maakt zich bezorgd over de onzichtbaarheid van de vluchtelingen in Amsterdam 

Oost.  

Bertie van Gelder verwijst naar www.facebook.com/gastvrij oost. Zij organiseren ook een 

dialoogavond 21 november a.s. Er wordt dan met bewoners gepraat met en over hoe het is om  

vluchteling te zijn en hoe er mee om te gaan. Er zijn veel vrijwilligers in Amsterdam Oost, wij 

steken wat dat betreft gunstig af vergeleken met de rest van Nederland.  

Saar Boerlage heeft binnenkort een vergadering met de Huurdersvereniging Amsterdam . Zij 

gaat een voorstel doen m.b.t. woongelegenheid voor de vluchtelingen.Zij zou graag een 

mengvorm zien; vluchtelingen wonen samen met ouderen, studenten etc.  

Einde vergadering om 16.10 uur onder dankzegging. 

https://www.google.nl/search?q=www.consumentenbond%2Fzorgwijzer.nl&oq=www.zorgwijzer.n&aqs=chrome.1.69i57j0j5.6616j1j7&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
https://www.alleszelf.nl/voor-mensen-nooit-alleen/
http://wouw-amsterdam.nl/
https://www.facebook.com/groups/gastvrijoost/?fref=ts

