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   Vastgesteld Verslag vergadering OAR Oost 

donderdag 12 mei 2016  in  Stadsdeelhuis Oost     

Aanwezig met bericht: Laetitia Kramp , Frank Stork(voorzitter a.i.), Tonny Bonnee, Elly van de 

Mortel, Hansje Albers-Meijer,Marianne Westerneng,Nienke de Waal,Saar Boerlage, Afifa Tadmine, 

Saskia Hubelmeijer, Tine Wiegman,Tjandra Raghoenathsingh,Tunny Jongejan-Maat,Bertie van 

Gelder, Haly Karioen, Riwka Cohen, Annelies Teunissen (notulen) 

Afwezig met bericht: Inge Tramm, Marianne Avontuur (later), Dick Oosterbaan, Margareth Moed, 

Coen Valenkamp, Jannie Leenders-Post, Joke Krul, ErikJan Burger (Meerbelangen) 

Gasten: Thijs Reuten (portefeuillehouder Wonen bestuurscommissie  Stadsdeel Oost 

 A G E N D A 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + berichten van verhindering. 

3. Gast: Thijs Reuten, portefeuillehouder Bouwen en Wonen bestuurscommissie 

Oost geeft stand van zaken over woningtoewijzing incl. statushouders  

4. Toelichting lijst bijeenkomsten in mei 2016 en wat u nog kwijt wilt om dat in een 

volgende vergadering te behandelen. 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 14 april jl. 

6. Laatste ontwikkelingen  HbH zie brief Zorg 

7. Voorbespreking symposium ‘Goed Wonen voor Ouderen’ op 8/06/2016 

8. De 2 – minuten ronde : 
* Verslag bijeenkomst ‘Wijs met Grijs’ over medicijngebruik (20/04/2016) 
* Verslag POA-bijeenkomst AB in D’Oude Stadt (20/04/2016) 
* Verslag Bestuurscommissie Oost over subsidies 2017-2018 (20-04-2016) 
* Verslag Hartjesfestival Betondorp (24/04/2016) 
* Verslag ‘The right to challenge in de praktijk’in De Zwijger (26/04/2016) 
 

9. Dwars door de Buurt #186 wordt vanaf 20-05-2016 in de buurt verspreid.  

Zijn er nog tips voor onderwerpen voor het volgende nummer?  

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

Vergadering wordt geopend door Frank Stork om 13.55 uur. In verband met de  

afwezigheid van Joke Krull, is hij vandaag voorzitter a.i.  

De agenda wordt vastgesteld, berichten van verhindering genoteerd. 

2. Korte mededelingen 

2.1. Stand van zaken bestemming Mentrum gebouw Robert Koch plantsoen 

Tunny  Jongejan-Maat heeft Joke van Vliet (gebiedsmanager stadsdeel Oost) 

gevraagd of de besluitvorming bestemming voormalig Mentrum gebouw al bekend 

is. Joke vertelde dat 30 mei a.s. het besluit inzake bestemming en plan van eisen 

plaats vindt binnen de gemeente Amsterdam. 

2.2. Toegankelijkheid Amstelstation , definitief ontwerp 

Saskia Hubelmeijer heeft namens Onbeperkt Oost overleg (OO) nog overleg gehad 

met de projectleider over de toegankelijkheid van het Amstelstation. Mocht de OAR 

nog aanvullingen hebben of commentaar, graag mailen via info@onbeperktoost.nl  

Het DB OAR Oost zal het punt voor de komende DB vergadering agenderen *  

18 mei is er een formele bijeenkomst Amstelstation inspraak concept definitief 

ontwerp. Zie ook planningslijst. 

2.3. Informatie via Arcade, huurdersvereniging voor huurders van de Key 

Haly Karioen heeft een hoop nieuwe informatie ontvangen via het blad van deze 

huurderskoepel Arcade, waarin een 6 onderwerpen ter sprake is gebracht. Een 

korte samenvatting volgt nog via Haly, voor info alvast link  http://www.hvarcade.nl * 

2.4. Symposium goed wonen voor ouderen op 8 juni en rondleiding 14 mei 

SaarBoerlage doet melding van een event georganiseerd door de gemeente 

Amsterdam, zie ook de link voor het programma_symposium_8_juni_2016.pdf 

Informatie over de rondleiding zaterdag 14 mei aanstaande wordt eveneens 

rondgedeeld. Het thema is “ experimenteel wonen”  naar o.a. Akropolistoren, P. 

Nieuwlandstraat,.Aanvang 13 uur, verzamelen bij de Pieter Nieuwlandstraat nr. 93 . 

2.5. Tijdelijk vervanging notulist OAR Oost 2 juni a.s. 

De notulist wordt komende vergadering vervangen door Hajar Mulder . 

3. Gastspreker Thijs Reuten, inzake woonzaken in stadsdeel Oost 

Inleiding: gast spreker Thijs Reuten, portefeuillehouder Bouwen en Wonen binnen 

de bestuurscommissie Oost geeft een half uur informatie over de stand van zaken 

woningtoewijzing inclusief statushouders zie artikelen in NUL20 een digitaal 

platform en tevens tijdschriftuitgave voor woonbeleid Amsterdam. 

http://www.nul20.nl/, waar men zich overigens kan abonneren op de nieuwsbrief. 

http://www.hvarcade.nl/
file:///C:/C:/Users/Annelies%20Nanda/Downloads/programma_symposium_8_juni_2016.pdf
http://www.nul20.nl/
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N.a.v. de toegezonden vragen door de OAR Oost antwoordt Thijs Reuten: 

1)  Relatie met druk op de woningmarkt voor ouderen, statushouders krijgen 

een plek in de stad, toewijzingen en verlichting van de druk op de 

woningmarkt. 

Gister zijn locaties bekend gemaakt door college B&W er wordt extra bijgebouwd, 

vanaf nu en het komende jaar. Ook voor studenten en jongeren. Tot die tijd zal een  

deel van de vrijkomende sociale huurwoningen voor kwetsbare groepen 

gereserveerd blijven. 

2). Andere innovatieve ontwikkelingen  

Thijs Reuten is zelf ook bezig om hogeropgeleiden en vluchtelingen -die meer  

kansen hebben op de arbeidsmarkt- te verbinden door een relatie te leggen bij 

initiatieven in het vastgoed als ombouw, woningdelen. Om zo statushouders te 

kunnen plaatsen en  om kansrijke oplossingen toe te kunnen passen. 

Bijvoorbeeld een woning binnen de vrije sector kost €850,= en Thijs praat dan met 

een de verhuurder over de mogelijkheid deze in tweeën te delen, zodat er 

bijvoorbeeld  2 studenten en of vluchtelingen gehuisvest kunnen worden voor een 

huurprijs die op te brengen is. 

3) Niet te lang praten maar doen 

Thijs Reuten is namens stadsdeelbestuurders deelnemer in een stuurgroep die in 

samenwerking met wethouder Wonen Ivens (SP) het huisvestingsbeleid vormgeeft. 

Zo dus ook woningen voor ouderen in de stad.  Thijs zijn motto is niet te lang 

praten maar aanpakken. Hij vervolgt dat er in Oost afgelopen tijd veel is gebouwd, 

bijvoorbeeld Blok M in  Jeruzalem, de  Akropolistoren wordt gerealiseerd, het 

Dreeshuis is ontmanteld en wordt elders opgebouwd. Transformatie van vastgoed 

is in gang gezet, bijvoorbeeld het gebouw van de Amsta op het Ingehouszhof.. 

Thijs zegt dat de vastgoed partijen in de zorg ook graag duidelijkheid willen over 

het bouwbeleid van de  gemeente 

4)Tunny Jongejan-Maat is het grotendeels met hem eens, maar er moet nog  

zichtbaar  veel gebeuren. Bijvoorbeeld de regelingen ” van boven naar beneden”  

en “van groter naar beter” doorzetten, waardoor woningruil  gerealiseerd kan 

worden. Meer vaart graag, om het  vertrouwen te herstellen in de regelingen en 

enige flexibiliteit te bewerkstelligen 

Thijs Reuten antwoord dat samenwerkingsafspraken met de corporaties nog 

uitgewerkt  moeten worden en minder bureaucratisch moeten worden. 

In 2017 worden de maatregelen geëvalueerd. Werkt het niet, dan wordt ermee 

gestopt zegt Thijs. 
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Hij wil ook maatwerk leveren en naar de individuele situaties van personen en 

woningen gaan kijken, ook als je de regeling van hoog naar laag toe wilt passen. 

Elke verhuisbeweging is meegenomen als het een goede oplossing is. En al is het 

nu zo dat een traplift naar de 3e en 4e etage niet vergoed wordt, toch is het soms 

wenselijker dat de oudere op de woning blijft, dan dat er verhuisd moet worden. 

5)Tine Wiegman, bewoonster van het Java-eiland schetst de opdrijving van de 

huurprijzen aldaar:  10% van de bewoners is boven de 65 jaar, een derde van de 

woningen is sociale huur, een derde zijn koopwoningen en ook zijn er woningen te 

huur in de vrije sector (ik dacht ook een derde deel.) De huren schieten de pan uit , 

door de nieuwe woningwet, WOZ etc. Soms worden woningen voor  Euro 1900 , = 

per maand verhuurd door vastgoedinvesteerders! Veel ouderen trekken er weg, 

want de huurverhoging trekt een te zware wissel op hun steeds lager wordend 

pensioen. 

Thijs Reuten antwoordt dat er in het geval van huren in de vrije sector, vaak 

contractueel bepalingen zijn opgenomen en als bewoners getekend hebben, kan de 

overheid daar helaas niet meer ingrijpen. Hij nodigt Tine en haar buurtgenoot Jip uit 

om met hem eens te komen praten hoe de specifieke situatie tot stand gekomen is. 

Tot slot zegt hij van mening te zijn, dat huurders van vrije sector woningen bij  

onredelijk huurverhoging ook naar Steunpunt Wonen Oost moet kunnen gaan om te 

checken of het juridisch wel toegestaan is. Sommige corporaties zijn hierin 

prudenter zegt hij, in de praktijk passen zij niet altijd maximale huurverhogingen toe. 

6) Saskia Hubelmeijer vraagt hem of hij weet hoeveel procent sociale huurwoningen 

uit de sociale woningvoorraad behouden blijft. 

Thijs Reuten antwoord dat dit niet een bepaald percentage te vatten is. Per buurt is 

de opbouw van de woningvoorraad namelijk verschillend. In de Indische buurt 

bijvoorbeeld heeft de gemeente convenanten met de corporaties gesloten. En bij de 

woningbouw op het Zeeburgereiland is afgesproken dat 35% sociale woningbouw 

zal worden. 

Maar liever laat hij de percentages los, maar stelt hij liever de “woonbehoeftes”  

centraal rekening houdend met de variëteit aan bewoners in de stad: kijk naar wat 

er nodig is. Bijvoorbeeld jongeren die willen  uitvliegen. Nu is er een extra energie 

gestopt in de Sluisbuurt, en ook in het Amstelkwartier worden meters gemaakt. 

Misschien moeten we  meer sociaal bouwen om het effect van de verkoop sociale 

huurwoningen af te zwakken. In elk geval heeft wethouder Ivens  met de 

woningencorporaties afgesproken om het tempo van verkoop sociale huurwoningen 

te matigen. Maar anderzijds levert verkoop van sociale huurwoningen de 

corporaties wel weer middelen op om nieuwe woningen te bouwen, zegt Thijs. 
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Op de Kruislaan komen containerwoningen voor studenten en statushouders, zegt 

Elly vd Mortel, dit staat ook in het Parool vermeld. 

7) Sakia Hubelmeijer heeft nog een punt: het rijksbeleid richt zich onder andere op 

efficiency als het gaat om investeringen op de woningmarkt en afwegingen worden 

gemaakt. Saskia pleit voor het bouwen van levensbestendig woningen. 

Thijs is van mening dat je realistisch moet zijn, je kan niet overal levensbestendige 

woningen bouwen. In blok M in Jeruzalem zijn er twee  woningen rolstoelgeschikt 

gemaakt. Hij ziet het als uitdaging om investeerders te verleiden om maatwerk te 

leveren, zodat met toekomstige bouw tegemoet gekomen kan worden aan de 

variëteit van wensen van verschillende bewonersgroepen. 

Saskia merkt op dat het 2 verschillende dingen zijn. rolstoel toegankelijk wonen en 

levensbestendig wonen . (In de Akropolistoren gaat het om 88 huurwoningen 

levensbestendig  http://www.akropolistoren.nl/tag/levensloopbestendig-wonen/) 

 Saskia Hubelmeijer vertelt dat Onbeperkt Oost heeft meegewerkt aan een 

 bijeenkomst over levensbestendig wonen voor de sociale huursector op het 

 Timorplein. 

8) Riwka Cohen heeft gelezen in het Parool dat de Bijlmerbajes aangepast wordt 

als AZC (AsielzoekersCentrum) voor het komende anderhalve jaar en de 

Wenckebachweg eveneens voor studenten , jongeren en statushouders die 

gemengd gaan wonen de komende 10 jaar. Riwka vraagt wat Thijs hier van vindt. 

 De gemeente heeft besloten om vele locaties extra versneld om te bouwen  en 

 stadsdeelOost is als 1e aan de buurt. Thijs is het ermee eens: we hebben al 

 HOOST  ( een tijdelijke kleinschalige woonvoorziening aan de Mauritskade in 

 Amsterdam Oost bedoeld voor een hechte groep van zo’n 30 vluchtelingen, die in 

 afwachting van hun asielprocedure, met steun vanuit buurtbewoners, zelf zorg 

 dragen voor hun opvang) 

De Bijlmerbajes geschikt maken als AZC (AsielZoekersCentrum) is een tijdelijke 

oplossing zodat de asielzoekers tot rust kunnen komen en er komen ook jongeren 

en studenten te wonen. Maar met elkaar gaan we er een succes van maken. 

9) Tonny Bonnee vraagt zich af als de huurverhoging doorzet en de huur van en 

sociale huurwoning boven de aftopgrens komt, valt die sociale huurwoning 

vervolgens in de vrije sector ? En wat gebeurt er dan met de bewoner, bijvoorbeeld 

een oudere? Moet die er dan uit als hij het niet meer kan betalen? De huurwoning 

van haar broer is van Euro 720,= naar Euro 740,= gegaan (inclusief 

servicekosten?), terwijl de maximale kale huurprijs € 710,68 (aan kale huur) is. 

Thijs Reuten zegt dat een sociale huurwoning wettelijk niet opeens geliberaliseerd 

kan worden. Maar mocht een woning verlaten wordenom een andere reden dan pas 

http://www.akropolistoren.nl/tag/levensloopbestendig-wonen/
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kan de woning geliberaliseerd worden, maar dan liever niet verkopen is zijn advies. 

Liever  voorstellen om de woning te delen, zodat er huisvesting komt voor 2 

jongeren. 

In sommige situaties worden de huren wel enorm verhoogd, zoals in Jeruzalem. In 

de situatie van verhuizing naar blok M door renovatie of sloop . In dit geval had met 

de keuze een sociale huurwoning van Rochdale te verlaten om naar een kwalitatief 

goede woning te verhuizen met een maximale sociale huur. 

 

Thijs moet helaas de vergadering verlaten in verband met een andere afspraak. 

 Marianne Westerneng vraagt zich af of de corporaties wel een overzicht hebben 

 van ouderen die gebruik willen maken van de regeling van hoog naar beter. 

Tunny Jongejan-Maat zegt dat de corporaties mensen in dienst hebben genomen 

hebben in het kader van het overheidsbeleid “langer thuis wonen”, die dan over 

deze gegevens kunnen beschikken. Bijvoorbeeld wat er nodig is om aan te vullen 

aan woningen in de Indische buurt etc. 

Saar Boerlage merkt op er tot nu toe weinig terecht is gekomen van de regeling van 

van hoog naar laag, sinds het vorige college van bestuur al afgesproken. Maar de 

woningcorporaties zijn tot nu toe niet erg medewerkend geweest. Het overleg met 

de huurdersvereniging heeft tot nu toe ook niet geholpen. 

Haly Karioen meldt dat er wooncoaches voor ouderen (vrijwilligerswerk) ingezet 

worden om met 55+ bewoners  te overleggen of zij nu al willen verhuizen met hulp. 

Haly vindt doorstroming hoogstnoodzakelijk, zij kent veel ouders die nu nog met 

inwonende kinderen zitten van 26 jaar of ouder. Voor hen is er geen starterswoning 

te vinden op de (sociale) woningmarkt. De woningnood wordt steeds erger. 

Frank Stork zal dit signaal meenemen naar het overleg met de portefeuillehouder 

Wonen Thijs Reuten (agenderen B. O.overleg). * 

4. Toelichting lijst bijeenkomsten in mei 2016 en wat u nog kwijt wilt om in een 

volgende vergadering te behandelen. 

4.1.Een nieuw buurtpunt wordt geopend op de  IJlaan 727. 

4.2.Vergaderlocatie bestuur OAR Oost nochtans op de K. Onneslaan 

Bestuur OAR oost vergadert nu op de Kamerlingh Onneslaan, in het Dynamo gebouw, 

omdat ze vanwege ruimtegebrek niet meer in Blok M terecht kunnen. Die had het 

kostenloze servicepunt nodig voor vergaderingen door buurtbewoners. 

Dynamo vraagt echter € 50,= per dagdeel, wat te duur is voor de OAR Oost. Het OAR 

bestuur heeft nu €25 per dagdeel voorgesteld als vergoeding.  

Wordt vervolgd, eventuele alternatieve vergaderlocaties worden gezocht. 
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4.3.Q ) in Post Oost is er 26 mei een informatiemarkt voor kennismaking met 
vrijwilligerswerk en activiteiten in Amsterdam Oost!  Zie ook  
http://www.postoost.nl/oost-actief-bazaar 
De OAR Oost is vertegenwoordigd, o.a. Haly Karioen wil meehelpen * 

5. Vaststellen notulen OAR Oost d.d.14 april 2016, tekstueel en inhoudelijk 

5.1. Pagina 1: HbH corrigeren bij punt 6. 

5.2. Pagina 4. RTM , inzake de bonnen: Riwka meent dit niet zo gezegd te hebben, 

zin wordt geschrapt. 

5.3. Pagina 1 en 5 : Coen Valenkamp met een K i.p.v. een C. 

5.4.Pagina  7: Tine Wiegman vraagt haar naam als lid van de werkgroep ANBO in 

het jaarverslag 2015 te schrappen. Zij is daar geen lid meer van. 

5.5. Pagina 8. House schrappen op verzoek van Marianne Westerneng. 

5.6. Actiepunt Dick Oosterbaan, vraag van Riwka Cohen inzake de mogelijkheid 

van het afsluiten van een persoonlijke lening als je boven de 70 jaar bent: volgens 

Tine Wiegman kun je boven de 70 geen persoonlijke lening meer sluiten, maar wel 

een hypotheek afsluiten, zie ook de informatie op deze website  

https://www.consumentenbond.nl/hypotheek voor-senioren 

Met  deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld met dank aan de notulist. 

6. Laatste ontwikkelingen  HbH (Hulp bij Huishouding) zie brief Zorg 

De stand van zaken wordt toegelicht via Tunny Jongejan-Maat. Na de uitspraak van 

de rechter 5 april, staat het  onderwerp nu op de agenda van de Commissie Zorg en 

Sport van de Gemeente Raad volgende week. Uitspraak hoger beroep vanuit de 

gemeente volgt nog. 

Er is een motie geweest vanuit een paar van de raadsleden vanuit het 

Gemeentebestuur vult Saar Boerlage aan. Ze zegt dat wethouder Zorg Erik van de 

Burg aan de GemeenteRaad wil voorstellen om op huidige wijze door te gaan met 

de invulling van de WMO, omdat aanpassingen en herzien van het beleid  erg duur, 

ingewikkeld en tijdrovend wordt.Maar Saar Boerlage pleit ervoor de uitspraak van 

de rechter wel over te nemen . 

Marianne Westerneng zegt dat  melding van misstanden in de zorg ook kan via de 

website van de FNV . Een andere meldingssite voor zorgklachten is  

http://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgmeldpunt. (red.) 

7. Voorbespreking symposium ‘Goed Wonen voor Ouderen’ op 8/06/2016 

Voor toelichting zie punt 2.4.van dit verslag. 

http://www.postoost.nl/actueel-in-post-oost/detail/article/oost-actief-bazaar-op-donderdag-26-mei/
https://www.consumentenbond.nl/hypotheek%20voor-senioren
http://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgmeldpunt
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8. De 2 – minuten ronde : 

8.1. Verslag bijeenkomst ‘Wijs met Grijs’ over medicijngebruik (20/04/2016) 

Frank Stork doet verslag van de bijeenkomst in de ElTheto kerk. Er was een grote 

opkomst van 60-65 mensen, de Linneaus apotheek heeft uitleg gegeven en een 

huisarts idem dito. Met Peter Faber  heeft Frank voor een vervolgbijeenkomst 

voorgesteld, de aanwezige mensen vonden de informatie heel verhelderend en het 

smaakte naar meer. Complimenten voor de organisatie zegt Frank. 

Saskia Hubelmeijer heeft gehoord over een arts  in de binnenstad waar men  

gebruikte en oude medicatie kan inleveren. Saskia gaat dit uitzoeken * 

 8.2 Verslag POA-bijeenkomst AB in D’Oude Stadt (20/04/2016) 

Tunny Jongejan-Maat koppel terug dat er nu een logo is opgezet voor het Platform 

Ouderen Amsterdam (POA). En er zijn afspraken gemaakt over de verschillende 

werkgroepen. Er is nog geen reactie van de centrale stad. Verslag over nieuwe 

ontwikkelingen volgen. 

 8.3 Verslag Bestuurscommissie Oost over subsidies 2017-2018 (20-04-2016) 

Tunny Jongejan-Maat heeft ingesproken over de voortgang subsidies bij de 

bestuurscommissie Oost. Sinds de afschaffing van de verordening is onduidelijk 

hoe de positie van de OAR Oost zich nu verhoudt  tot de bestuurscommissie Oost 

en de relatie met het gecentraliseerde gemeente bestuur. Er liggen nu veel 

bestuurlijke bevoegdheden bij de centrale stad en de portefeuillehouders van de 

stadsdelen overleggen regelmatig met hen als ogen en oren van het stadsdeel. 

Daarom is nog onduidelijk of de OAR Oost de  komende jaren nog reguliere 

subsidie zal ontvangen ter ondersteuning van hun werk, ondanks dat het 

gewaardeerd wordt. In elk geval is het voornemen van de OAR Oost om de 

signalen in Oost op te blijven ophalen en de ontwikkelingen te blijven volgen op het 

gebied van ouderenbeleid, ook door deelname aan de wijktafels. De signalen 

kunnen ook  dan via het Platform Ouderen Amsterdam (POA) meegenomen 

worden naar het overleg met de centrale stad. Immers onderbouwing vanuit 

praktijkvoorbeelden is heel belangrijk voor beleidsmakers. 

Voor 2017  is het nog onduidelijk of er nog wel subsidie zal zijn voor de 

adviesraden in Oost, zegt Ilse de Haan (contactambtenaar voor de OAR,ARD, 

WMO-raad en Onbeperkt Oost van Stadsdeel Oost). Door de gemeenteraad is per 

2017 namelijk het budget WMO-podia wegbezuinigd, van waaruit de 

onkosten/activiteiten van de adviesraden en het B.O. (bestuurlijk overleg) 

gefinancierd werden t/m 2016. Wel is voor volgend jaar een budget voor Bestuurlijk 

Overleg beschikbaar gesteld van €10.000,= in 2017. En daarnaast blijft de 

mogelijkheid voor de betrokken organisaties bestaan om subsidie aan te vragen 
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voor hun activiteiten (bij de Centrale Stad), maar of die gehonoreerd worden is 

onzeker.  

Om verder te lezen een link over subsidie-bijeenkomst Stadsdeel Oost en subsidies 

2017 en een stuk van Arie van Tol uit september 2015 http://www.oost-online.nl-subsidies-

het-moet-weer-met-minder 

 

8.4  Verslag Hartjesfestival Betondorp (24/04/2016, 

Janny Post-Leenders, bewoonster van Betondorp en lid van de huurdersvereniging, heeft 

zich nog niet gemeld bij de huidige vergadering, waardoor dit informatiepunt is komen te 

vervallen. 

 

8.5 Verslag ‘The right to challenge in de praktijk’in De Zwijger (26/04/2016) 

Tunny Jongejan-Maat licht toe dat de bijeenkomst ging er over ging welke bevoegdheden 

de stadsdelen nog hebben op het gebied van beleid. En wat de rol van de  

gebiedsplannen is. Hierin kunnen burgers voorstellen doen en mogen zo ook bepalen 

over hun buurtzaken. Nevin Őzütok heeft een praatje gehouden tijdens dit symposium. 

Saar Boerlage vindt het rendement van de participatiemaatschappij -ooit mede vorm 

gegeven met Eise Kalk- wat tegenvallen. In wereldsteden als Londen is de 

buurtdemocratie veel grootser opgezet. Hier binnen het stadsdeel Oost is de 

buurtdemocratie  kleinschalig vormgegeven, op het niveau van moestuinen en 

speeltuinen.  Het grotere werk heeft de centrale stad naar zich toegetrokken meent zij. 

Tine Wiegman, vindt de ontwikkeling in haar buurt bij het Java-eiland hoopvol. Zij ziet dat 

mensen met een idee komen, waarbij de relevante partijen betrokken worden. Zo wordt 

een idee vormgeven, en dit wordt dan later door andere buurten overgenomen 

(bijvoorbeeld de buurtsoos). Grotere dingen kunnen misschien vanaf iets kleins 

uitgroeien, vult Frank Stork optimistisch aan. Men moet gewoon doen en beginnen.  Ook 

Tunny Jongejan-Maat kan zich hierin vinden. 

 

9.OAR Oost en de media 

9.1 Dwars door de Buurt # 185,186 en 187 

Dwars door de buurt #186 wordt vanaf 20-05-2016 in de buurt verspreid. 

De kopij voor # 185 is aan de leden en toehoorders van de OAR Oost digitaal 

rondgezonden door de secretaris Dick Oosterbaan. De Dwars is ook digitaal via website 

oostonline in te zien: https://www.oost-online.nl/dwars-door-de-buurt 

 

https://www.google.nl/?ion=1&espv=2#q=bestuurscommissie%20stadsdeel%20oost%20subsidies%202017
https://www.google.nl/?ion=1&espv=2#q=bestuurscommissie%20stadsdeel%20oost%20subsidies%202017
http://www.oost-online.nl/index.php/world/nieuws-en-buurt/politiek/3732-subsidies-het-moet-weer-met-minder
http://www.oost-online.nl/index.php/world/nieuws-en-buurt/politiek/3732-subsidies-het-moet-weer-met-minder
https://www.oost-online.nl/index.php/voorpagina/welkom/dwars-door-de-buurt/dwars-door-de-buurt
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9.2. Onderwerpen voor DWARS # 187 pagina OAR Oost in de Dwars gevraagd. 

Marianne Westerneng doet de suggestie van stapeling van kosten voor de ouderen te 

beschrijven. Ook het NIBUD heeft hier informatie over, Saar Boerlage gaat zich erover 

buigen. Het onderwerp kan ook aangevuld worden door informatie via het CBA 

(ClientenBelangAmsterdam) en zie ook http://www.stopdestapeling.nu/waar-gaat-het-

om/koopkracht-ouderen-in-de-knel/ 

Concrete voorbeelden van de aanwezigen: meerkosten medicatie worden niet meer 

vergoed, steunzolen zitten niet meer in het basispakket, trapliften alleen nog maar 1 

verdieping etc. 

Haly Karioen heeft bij het stadsdeel Oost subsidie aangevraagd om gezamenlijk iets te 

ondernemen met haar woongroep “Pittig Belegen” in de Dapperbuurt . Zij heeft nog niets 

teruggehoord, zelfs geen ontvangstbevestiging.  Frank Stork raadt haar aan navraag te 

doen via de balie van het stadsdeel. 

9.3. IJopener, buurtblad voor en door bewoners van de Indische buurt, het oostelijk 

havengebied, het zeeburgereiland en IJburg , zie ook link http://www.ijopener.nl/ 

Op de advertentie van de OAR Oost in de IJopener krijgt Frank Stork regelmatig 

telefonische reacties. De IJopener wordt nu ook bezorgd  in de Watergraafsmeer. De 

komende 10 uitgaves  bevatten een  interview over sociale misstanden binnen de 

toepassing van de WMO. De krant van mei gaat het over de afwijzing van de gemeente 

inzake de aanvraag van een traplift aan de Insulindeweg. 

 10. Rondvraag en sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 15.55 uur.  

http://www.stopdestapeling.nu/waar-gaat-het-om/koopkracht-ouderen-in-de-knel/
http://www.stopdestapeling.nu/waar-gaat-het-om/koopkracht-ouderen-in-de-knel/
http://www.ijopener.nl/

