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                          Vastgesteld verslag van       

vergadering Ouderen Advies Raad Oost in 

Stadsdeelhuis Oost, donderdag 7 juli 2016 

Aanwezig: Joke Krull (technisch voorzitter), Angeline Achterberg, Hans Heitgeert, Tonny Bonnee, Hansje 
Albers Meijer, Ria van Gerven, Marianne Westerneng, Haly Karioen, Saar Boerlage, Riwka Cohen, Jan 
Hangelbroek, Dick Oosterbaan, Annelies Teunissen (notulist), Frank Stork, Laetitia Kramp, Sonja 
Bhagwandin, Tunny Jongejan-Maat, Elly vd Mortel, Tine Wiegman,Inge Tramm, Nienke de Waal, Saskia 
Hubelmeijer, Nathalie Castillion, Janny Leenders-Post. 

Afwezig met bericht: Dini Eekhuis, Mw Flinterman (GGGD), Tjandra Raghoenathsingh, Marianne Avontuur 

(afspraak) 

Gasten: Sanne Paanen; Kai-Jan Chiu (beide projectcoordinatoren Gemeente Amsterdam ), dhr Aller Weis 

(voormalig lid ANBO-Zeeburg), Ria Hulzebos (voorzitter BC Flevoflat) 

 A G E N D A  

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + berichten van verhindering. 

3. Gast: Suzanne Paanen (Flying Squad) en een medewerker van Buurt Bel. 

4. Toelichting lijst bijeenkomsten in juli 2016 (zie bijlage) en wat u nog kwijt wilt om dat in een 

volgende vergadering te behandelen. 

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 2 juni jl. 

6. Laatste ontwikkelingen bij Hulp bij het Huishouden in Amsterdam (zie bijlage brief dd 27-5-

2016) 

7. De 2 – minuten ronde : 
* Verslag “Bestuurlijk overleg met Nevin Özütok (2/06/2016 
* Verslag “Informatiemarkt WGM op Chr. Huygensplein (4/06/2016) 
* Verslag symposium ‘Goed Wonen voor Ouderen’ (6/06/2016) 

* Verslag presentatie onderzoek wijkzorg en mantelzorg (13/06/2016) 
* Verslag alg.bestuur POA i.o. (22/06/2016) zie brief over OV en N/Z-lijn.  
* Verslag bijeenkomst doorstart WOO op 28/06/2016 
* Verslag “Het nieuwe Jeruzalem”in De Zwijger 30/6/2016 

8. Dwars door de Buurt #187 is vanaf 1 juli as in de buurten verspreid.  

Zijn er nog tips voor onderwerpen voor het volgende nummer? Deadline:25/8 

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

Alle aanwezigen worden welkom geheten. Agendapunt Buurtbel wordt om 15 

uur behandeld. Een extra agendapunt wordt ingelast inzake wonen en 

bouwgrond in Amsterdam door Saar Boerlage, zal uiteindelijk behandeld 

worden bij de rondvraag.  

2.Korte mededelingen   

2.1.Marianne Westerneng wil de aanwezigen t.z.t. graag informeren over de 

financiële uitbuiting van ouderen.  

2.2.Enquete wijkzorg en evaluatie nieuwe aanpak wijkzorg 

Saskia Hubelmeijer heeft een link met een enquête over wijkzorg ontvangen 

van bureau O+S (Onderzoek en Statistieken). Als het lukt wordt deze 

verspreid onder de OAR Oost leden en aanwezigen, die gebruik maken van 

zorgondersteuning. 

Tunny Jongejan-Maat vult aan dat er een verslag volgt n.a.v. een evaluatie 

over de nieuwe aanpak van de wijkzorg. Als de kwartiermakers zich 

terugtrekken als begeleiders van o.a. de wijktafels, moet de voortzetting 

(gezamenlijk) worden bepaald. 

2.3. Mededelingen van het bestuur OAR Oost 

Dick Oosterbaan neemt afscheid als secretaris, hij is te druk met de oprichting 

en werkgroepen van het Platform Ouderen Amsterdam (POA) maar zal de OAR 

Oost zowel plenair als bij het bestuur blijven bezoeken indien nodig. Joke Krull 

en Laetitia Kramp (bestuur OAR Oost) nemen samen het secretariaat van de 

OAR Oost over. Na de vergadering is er gelegenheid afscheid te nemen van de 

secretaris Dick Oosterbaan met borrel en muziek (door Theo Van ’t Hert) in 

café Genieten. 

Per 1 september zal Frank Stork het voorzitterschap overnemen als ad interim. 

Hij citeert n.a.v. het vertrek van Dick in de oost online digitale krant: 

http://www.oost-online.nl//leef-stijl/jaartje-ouder:  

 

'Een nieuwe weg wordt niet echt ingeslagen', aldus Frank Stork. 'Want de 

belangen van de ouderen in Amsterdam Oost zullen blijvend goed 

vertegenwoordigd worden door zeer actieve en betrokken mensen van de OAR. 

Vernieuwend is wel dat er voor de Ouderen Advies Raad in elke buurt van het 

stadsdeel, een contactpersoon komt die informatie verstrekt en verbinding 

houdt met de activiteiten en buurtinitiatieven voor ouderen in de wijk.  

http://www.oost-online.nl/index.php/leef-en-stijl/leef-stijl/jaartje-ouder/4988-dick-oosterbaan-van-ouderenadviesraad-oost-naar-amsterdams-platform
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Er wordt geworven voor bestuursfuncties in de OAR Oost via “ DWARS door de 

buurt “ - krant.  

2.4. Ook Tine Wiegman neemt afscheid van OAR Oost. Zij is druk met zaken 

op het Java-eiland: de nieuwe brug naar het IJ, de steeds hogere huren m.b.t. 

de vrije sectorwoningen enz. Zij wil iedereen hartelijk bedanken voor de inzet 

en samenwerking. Tine wenst de OAR Oost veel succes met al haar 

activiteiten.  

 

3.Vragenrondje gemeente Amsterdam “ Pak je kansen”  en “ Openbaar 

Vervoer” en AOV (Aanvullend Openbaar Vervoer) 

3.1.1.Aangepast vervoer 80+  

Saar Boerlage zegt dat ouderen met een minimuminkomen vanaf 65 jaar recht 

hebben op gratis openbaar vervoer. Maar mensen die 75 jaar en ouder zijn en 

die gebruik moeten maken - als zij slecht ter been zijn- van aanvullend 

openbaar vervoer (AOV) - betalen het volle tarief van het OV. Terwijl zij nou 

juist diegene zijn die wat extra’s het ’t hardste nodig hebben, door de al 

hogere onkosten ten gevolge van de ouderdomsziekten en de steeds meer 

hoger wordende eigen risico etc. Saar vindt het leeftijdsdiscriminatie. Zij pleit 

voor een jaarlijkse compensatie aan ouderen die met het AOV reizen.  

Kai Jan Chiu kan zich wel vinden in de opmerking van Saar en zal deze 

meenemen naar de beleidsmakers. 1Misschien kan er nog wat aangepast 

worden. Ook zegt Kai dat ouderen in elk geval een indicatie nodig hebben voor 

“ beschermd vervoer” via het WMO-loket, zie voor informatie de weblink 

https://www.amsterdam.nl/aanvragen aanvullend openbaar vervoer: 

Saskia Hubelmeijer – destijds adviserend lid van de stedelijke WMO, nu 

aanwezig namens Onbeperkt Oost- meent dat ook mensen beneden de 75 jaar 

-met een handicap of beperking- soms begeleiding bij vervoer nodig hebben!   

Daarnaast heeft zij een klacht ingediend inzake de wachttijden voor het AOV. 

Met name vanaf Flevopoort via vervoersorganisatie Transvision. Zij wil 

eventueel de ombudsman inschakelen en vraagt of er aanwezigen zijn die haar 

klacht herkennen. Via DWARS wil Saskia een oproep plaatsen over klachten 

inzake het AOV 2: het komt vaak te laat of te vroeg. Terwijl je als cliënt wel 

beschikbaar moet zijn en klaar moet staan, 20 minuten ervoor en erna. Ook 

                                                           
1 Kai Jan Chiu zal bij de beleidsmakers navraag doen of er een compensatie mogelijk is voor 75+ irt AOV/Saar Boerlage 
2 Saskia Hubelmeijer gaat oproep doen in DWARS inzake bevindingen AOV 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBA402583-1811-4533-B88E-924805EB6BD7%7D
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moet je bij aanbellen binnen 5 minuten beneden zijn, wel erg krap voor een 

vrouw met een rolstoel vanaf de 2e etage.  

Marianne Westerneng reageert. Helaas had ze onlangs een negatieve ervaring 

met een chauffeur, die qua attitude ongeïnteresseerd en niet dienstverlenend 

overkwam. Bij melding bij zijn werkgever voelde zij zich niet serieus genomen. 

Zie ook agendapunt 7.5. over het OV en metrolijn noord-zuidlijn. 

3.2. Pak je kansen 

 Suzanne Paanen (Project Flying Squad) meldt dat eerdere suggesties gedaan 

door de OAR Oost inzake het project “pak je kansen” meegenomen zijn. De 

folder is aangepast. Zij heeft nu de opdracht namens de gemeenteraad en de 

wethouder, via de afdeling voorzieningen bij de mensen in de buurt langs te 

gaan. Deze keer vraagt zij de OAR Oost advies hoe dit het beste aan te 

pakken. 

Marianne Westerneng zegt dat er tijdens de zomer clubjes en verenigingen een 

zomerstop houden. Daarnaast zijn er ook veel ouderen die geen lid zijn van 

een clubje.               

Een aantal buurthuizen en servicepunten van Dynamo zijn wel open zijn, zegt 

Frank Stork, wat Jan Hangelbroek kan beamen.  

 

Verder de volgende suggesties:  

- Bijeenkomst met het CBA “financiële tegemoetkomingen” om 6 sept van    

9.30-11.30 uur op het Weesperplein 113. Saar Boerlage nodigt Suzanne 

Paanen uit erbij te zijn. 

-Stichting de Bloem: via het informele zorgcircuit kunnen mensen bereikt 

worden. Afifa Tadmine 3wil graag een bijeenkomst organiseren in september 

i.s.m. Suzanne.   

- Al Maarif (Marokkaanse zelforganisatie) hebben op de donderdag in 

Betondorp activiteiten voor ouderen, op het Zuivelplein. Tunny Jongejan-Maat 

mailt Suzanne.  

-OHG-buurtsoos, daar zijn ook veel ouderenactiviteiten, komen tenminste 1x 

per week bijeen (tip Tine Wiegman) 

- Wijktafels Tijdens de wijktafel op IJburg kwam aan de orde dat er steeds 

meer mensen met armoede en schulden in de problemen komen, maar dat er 

                                                           
3 Bijeenkomst organiseren met Pak je kansen (Suzanne Paanen) i.s.m. Stichting de Bloem (Afifa) en Al Maarif (Tunny) 
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steeds minder aanmeldingen komen voor ondersteuning. Tunny Jongejan-Maat 

vraagt of Suzanne dit signaal herkent.  

Mogelijk dat het ermee te maken heeft dat men voorheen individueel benaderd 

werd en dat het nu een collectieve aanpak is, middels bijeenkomsten, waarbij 

schaamte ook een rol kan spelen.  

Jan Hangelbroek van welzijnsorganisatie Dynamo, die deze bijeenkomsten 

mede georganiseerd hebben, herkent deze trend niet. En hij heeft er ook nog 

geen cijfermatige gegevens over.  Wel heeft hij een zekere moeheid en 

gelatenheid gesignaleerd bij de mensen. 

Dit agendapunt wordt afgesloten met een bedankje van de voorzitter aan 

Suzanne en Kai voor hun aanwezigheid en informatie. 

3.3. Experiment BuurtBel Oostelijk Havengebied (OHG) zie ook de link 

http://buurtcooperatieohg.nl/de-buurtbel 

Iris (coördinator) dankt de OAR Oost hartelijk voor uitnodiging. Buurtbel is een  

initiatief vanuit buur coöperatie OHG/tijdens de eettafel en is 1,5 maand 

geleden gestart. Iris de coördinator licht toe hoe zij buren bij elkaar brengen: 

samen eten, af en toe de hond voor een buur uitlaten, hulp in het huishouden 

of klusje in huis. Ook kun je spreken van een combinatie van formele en 

informele zorg, omdat er ook samenwerking is met Civic en 

wijkverplegingsorganisatie ‘Leven en Zorg’. Het unieke aan dit initiatief is dat 

het zorg op afroep levert, zodat de cliënt kan bepalen wanneer iemand langs 

komt. Wat thuiszorg niet kan, probeert men door burenhulp op te lossen.  

Buurtbel-vrijwilligers komt bijvoorbeeld langs bij een jonge vrouw van 33 jaar  

met de ziekte van Lyme en beperkte energie. De ene buurtbewoner komt 

wekelijks bij haar langs voor een praatje, een andere buurtgenoot in het 

wooncomplex helpt haar om boodschappen te doen. Bemiddeling ging deze 

keer via Civic. Soms wordt deze ondersteuning aangevraagd via de huisarts. 

 

De bewoner hoeft hier niet voor te betalen. “Community-building” staat 

namelijk centraal en de deelnemers zijn niet verplicht lid te worden van de 

buur coöperatie OHG. Mogelijk dat de coördinatoren van het project in de 

toekomst wel een vorm van betaling of vergoeding zullen ontvangen, dat is nu 

nog onduidelijk. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. 

Afifa Tadmine zegt dat voor Hbh en scootmobielen wel een eigen bijdrage geldt 

naar inkomen.  

Tonny Bonnet, is ook vrijwilliger in Betondorp (geweest) en ziet paralellen en 

vindt burenhulp een sterkte vorm van zelforganisatie. 
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Saar Boerlage vindt het een heel inspirerend project. Zij zou deze vorm van 

burenorganisatie ook graag bij project Akropolistoren willen opstarten. Zij wil 

t.z.t. informatie uitwisselen met de Buurtbel.4 

3.4.toelichting lijst bijeenkomsten in juli 2016 en wat u nog kwijt wilt 

om dat in een volgende vergadering te behandelen. 

3.4.1.Bezuinigingen informatiebijeenkomst 11 juli half 8 tot half 10,  

op WMO-voorzieningen en subsidiemogelijkheden. Dick Oosterbaan zegt dat de 

subsidies drastisch omlaag zullen gaan voor het jaar 2017-2018.  

Saar Boerlage zal in elk geval gaan. 

3.4.2.T.Wiegman zegt dat in juli geen wijktafel Sporenburg(OHG) wordt 

gehouden, de eerstvolgende is 1 september a.s. 

 

4. Vaststellen verslag van de vergadering op donderdag 2 juni jl. 

I.v.m. de vele tekstuele wijzigingen en nuanceringen, welke zijn genoteerd en 

opgenomen in het definitieve verslag van 2 juni en 12 mei, zie  http://oar-

oost.nl/vergaderingen 

5. Laatste ontwikkelingen bij Hulp bij het Huishouden in Amsterdam 

(zie bijlage vergaderdossier met brief dd. 27-5-2016 door wethouder 

Zorg E. v.d. Burg (VVD) 

Tunny Jongejan-Maat zegt dat er van de 12.000 brieven die verstuurd zijn ter 

correctie van de HbH maatregel aan mensen die hier recht op hebben, al meer 

dan 2000 reacties naar de gemeente Amsterdam/WMO zijn teruggezonden. Bij 

deze correctie was er in de communicatie goed rekening gehouden met de 

ouderen door ouderwets briefpapier te gebruiken, met antwoord enveloppes- 

in plaats van digitale communicatie. Ook stond er in de brief bij de men 

(tijdelijk) terug kon naar de oude ondersteuning van HbH, maar dat de eigen 

bijdrage mogelijk wel verhoogd kan worden.  

7. De 2 – minuten ronde, terugkoppeling bijeenkomsten: 

7.1.Verslag Bestuurlijk Overleg (BO) met Nevin Özütok (2/06/2016) 

Tunny Jongejan-Maat koppelt terug dat er tijdens het BO de agenda 22 is 

besproken, die eigenlijk in grote lijnen al bij iedereen bekend was. Hierdoor 

was er geen tijd meer voor brainstorm en uitwerking helaas. 

Saskia Hubelmeijer vult aan dat mogelijkheid tot herkansing (m.b.t. agenda 

                                                           
4 Buurtbel en Akropolistoren gaan informatie uitwisselen inzake Communitybuilding (Saar Boerlage) 

http://oar-oost.nl/wp-content/uploads/2016/01/Notulen_2016-mnd.06-02_concept.pdf
http://oar-oost.nl/wp-content/uploads/2016/01/Notulen_2016-mnd.06-02_concept.pdf
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22) in overweging wordt genomen.  

 

7.2.Verslag “Informatiemarkt WGM op Chr. Huygensplein (4/06/2016) 

Sonja Bhagwandin, Frank Stork, Dick Oosterbaan, Haly Karioen waren 

aanwezig en Janny Leenders-Post. De OAR Oost stand lag niet op een goede 

doorloop route, waardoor er weinig bezoekers kwamen. De OAR Oost heeft wel 

veel informatie kunnen verstrekken aan voorbijgangers. De OAR Oost bleek 

veel naamsbekendheid te genieten. 

7.3. Verslag symposium ‘Goed Wonen voor Ouderen’ (6/06/2016) in 

casa 400 

Frank Stork meldt dat er een grote opkomst was, heel Amsterdam was 

vertegenwoordigd. Hij heeft deelgenomen aan 2 werkgroepen. De verslagen 

volgen nog, waarop eventueel vervolgstappen genomen kunnen worden. 5 

7.4.Verslag presentatie kwalitatief onderzoek wijkzorg en mantelzorg 

(13/06/2016) in Stay Okay, onderzoek van de VU (Tineke Abma, CBA) 

Tunny Jongejan-Maat vond het een redelijk goede bijeenkomst. Maar wat zij 

miste is de bespreking van de overbelasting van de mantelzorgers en een 

pleidooi voor ondersteuning van deze groep zorgverleners. Waar zij vooral van 

schrok is dat de mogelijkheid van respijtzorg nauwelijks bekend bleek te zijn 

bij de professionals, waardoor deze mogelijkheid via de keukentafelgesprekken 

nog niet onder de aandacht gebracht kon worden aan clienten en hun partners 

en of mantelzorgers (via Markant, ZGAO, Dynamo). Mogelijk is dit te wijten 

aan de transitieperiode. Nathalie Castillion, ook betrokken bij het onderzoek -

kan de bevinding van onwetendheid beamen. 

Jan Hangelbroek (Dynamo) bevestigt de mogelijkheid van ondersteuning in 

respijtzorg bij de mensen thuis via Dynamo, door een getrainde vrijwilliger 

voor 1 dagdeel per week. 

Saar Boerlage zegt dat wethouder Zorg, Eric van der Burg de 

Keukentafelgesprekken in de toekomst wel wil blijven behouden, als 

aanbeveling na een onderzoek. Maar volgens Saar is deze aanbeveling niet 

onafhankelijk en nu denkt ze dat de rechter daar waarschijnlijk niet mee 

akkoord zal gaan. Ze wil dit nu al aankaarten bij de wethouder Zorg 6. 

 

7.5.Verslag bestuur POA met betrekking tot het OV en Noord-Zuid lijn 

                                                           
5 Verslag symposium wonen in Amsterdam afwachten, eventueel reageren, aktie frank stork 
6 Verwijzing naar de niet-onafhankelijk advisering inzake Keukentafelgesprekken aan weth vd Burg-door S.Boerlage 
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Vanuit POA (Platform Ouderen Amsterdam) is een stuk geschreven in de 

buurtkrant Dwars door de buurt #187, pagina 20. POA meent dat de logistieke 

wijziging binnen het bestaande Openbaar Vervoer (OV)-netwerk door de 

raadsleden en ambtenaren onderschat wordt. Het POA wil dit daarom nu onder 

de aandacht brengen van het gemeentebestuur, nu er nog wijzigingen in de 

logistiek van het OV mogelijk zijn. 

Dick Oosterbaan vertelt dat de Noord-Zuidlijn (metro) pas in 2018 zal gaan 

rijden. Dit heeft wel ten gevolge dat de logistiek van het hele openbaar vervoer 

van Amsterdam omgegooid gaat worden. Het aantal keren overstappen zal dan 

toenemen. Voor mensen die slecht ter been zijn en mobiel beperkt is dat 

onhandig. Tramlijn 9 gaat bijvoorbeeld niet meer naar het CS maar naar het 

Leidseplein etc. 

Tunny Jongejan-Maat geeft aan dat de omleidingen van bus 37 en 41 nu al 

niet goed worden aangegeven (de routes zijn omgegooid i.v.m. activiteiten in 

de openbare ruimte van het Beukenplein/Wijttenbachstraat Muiderpoort in 

Oost).  

Janny Leenders-Post wil ook graag als OAR Oost- lid inspraak in de komende 

wijziging van het OV. Tramlijn 9 komt ook langs Betondorp, zij wil dat haar 

dorp voor iedereen bereikbaar blijft via het OV, er wonen daar veel ouderen! 

Ze stelt voor een handtekeningenactie op te zetten. Dit agendapunt wordt 

geagendeerd voor de komende bestuursvergadering van de OAR Oost.7 

Inge Tramm doet de suggestie om een voorbeeld te nemen aan de ouderen in 

Duitsland; zij hebben zich vast geketend aan het stadshuis met hun 

scootmobiel. 

Ze zegt tot slot dat tramlijn 26 naar Pakhuis de Zwijger en het Muziekgebouw, 

heel gebruikersonvriendelijk is voor ouderen en mensen met een beperking: 

voor een rollator is de instap van de tram te hoog en er zijn geen zitplaatsen 

voor mensen met rollator in die tram. 

7.6.Verslag bijeenkomst doorstart WOO op 28/06/2016 Eenhoorn 

Frank Stork meldt dat het Wijk Opbouw Orgaan Oost na een onderzoek in de 

buurt, de conclusie heeft getrokken verder te gaan met hun activiteiten. De 

volgende stap is vragen in de wijk op te halen, waarbij ze gezamenlijk op 

willen trekken met de bestaande (vrijwillige) organisaties in de buurt. Wordt 

vervolgd, ze gaan per buurt de organisaties benaderen voor een 

vervolgbijeenkomst. 

                                                           
7 Actie voeren m.b.t. wijzigingen netwerk OV i.r.t. Noord-Zuid lijn, allen en DB OAR Ooost 
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7.7 Verslag “Het nieuwe Jeruzalem” in De Zwijger 30/6/2016  

Interessante bijeenkomst bezocht door  Dick Oosterbaan en Tunny Jongejan-

Maat. Tijdens de avond was er discussie o.a. over stedenbouwkundige 

ontwikkelingen en ook de portefeuillehouder Thijs Reuten was aanwezig, hij 

reageerde oplossingsgericht en was geïnteresseerd in de woon coöperatie die 

een aantal huurders van Rochdale in Jeruzalem zouden willen oprichten. 

Mogelijk dat deze optie toch ook in overleg met Thijs onderzocht gaat worden. 

De betrokken woningbouwverenigingen de Key en Rochdale waren zelf 

eveneens vertegenwoordigd. Zij hebben verschillende projecten in de wijk 

Jeruzalem (Rochdale renovatie en nieuwbouw de komende jaren en de Key 

groot onderhoud- 271 huishoudens 2016 en 2017). Zij zeggen elkaar te 

informeren, maar van samenwerking lijkt geen sprake. De bijkomende 

huurverhogingen zijn naar omstandigheden verschillend (renovatie, mutatie, 

groot onderhoud etc). En ook blijken er huurcontracten van 5 jaar aangeboden 

te worden. 

De buurtbewoners van Jeruzalem lijken wat murw omdat de renovatieplannen 

over de jaren heen steeds uitgesteld en veranderd werden, nadat vele 

bewoners energie gestoken hebben in de steeds nieuwe planvorming. 

Misschien is de nieuwe bewonerscommissie van Rochdale in staat om wat meer 

samenhang in de buurt te ontwikkelen. Zij hebben nu ook weer contact 

gezocht met de bewonerscommissie van de Key. 

Tunny Jongejan- Maat zegt dat de OAR Oost bij de overleggroep inzake 

nieuwbouw blok M betrokken was. Uiteindelijk is alles anders verlopen dan 

gepland. 

8.Dwars door de Buurt #187 is vanaf 1 juli as in de buurten verspreid.  

Deadline inleveren kopij is 25 augustus a.s. Volgende Dwars buurtkrant komt 

weer uit in september. 

9.Rondvraag en sluiting. 

9.1.Op naar een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico initiatief 

Dick Oosterbaan licht toe dat de  vakbeweging FNV, omroep Max en de SP de 

handen ineen geslagen hebben om te kijken of een alternatief kan worden 

georganiseerd voor een goedkopere zorgverzekering, zonder eigen risico. Er 

wordt – succesvol- een handtekeningenactie georganiseerd, deze petitie kan 

opgehaald worden via de website https://nationaalzorgfonds.nl/ 

https://nationaalzorgfonds.nl/
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9.2. Behoefte aan uitbreiding bouwgrond in Amsterdam 

Saar Boerlage merkt dat de gemeente naarstig op zoek is naar bouwgrond in 

de stad Amsterdam. Volkstuinen staan op de agenda om hier eventueel aan 

opgeofferd te worden. Dit wil de OAR Oost niet en stelt voor met de bouw de 

hoogte in te gaan. Het voormalige marine terrein naast het 

Scheepvaartsmuseum vindt Saar wel een geschikte locatie om te bebouwen. 

Namens de OAR Oost en of POA zal zij hierover een brief aan de wethouder 

Laurens Ivens (SP) schrijven. 8 

 9.3.Particuliere dienstverleners in de wijk 

Marianne Westerneng vraagt hoe de bijeenkomst met Beterthuis was 27 juni in 

grand café Genieten. Kleine opkomst maar waardevol als het gaat om 

informatie-uitwisseling zegt Frank Stork. Annelies Teunissen kan dit beamen 

als genodigde. 

Elly v.d. Mortel vindt het opvallend hoeveel (vrijwillige), particuliere en 

commerciële initiatieven er ontstaan zijn op het gebied van zorg en 

ondersteuning, bijvoorbeeld Beterthuis, Dinst etc. Soms verenigingen, soms 

stichting als dan niet met ZZP-ers, al of niet buurtgericht. Zij ziet door de 

bomen het bos niet meer. 

 

Joke Krull denkt dat de WMO het ook niet overziet. Zij vindt persoonlijk dat al 

die initiatieven onder 1 noemer moetenvallen, op initiatief van de gemeente en 

een keurmerk moeten krijgen, ten behoeve van de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning. 

9.4. Symposium Watergraafsmeer 6 oktober a.s.  

Tunny Jongejan-Maat kondigt aan dat het stadsdeel Oost een symposium wil 

houden op 6 oktober n.a.v. de resultaten van onderzoeken en rapportages in 

de wijken in Watergraafsmeer, precies op de vergaderdatum van de OAR Oost. 

Zij vraagt of de OAR leden en toehoorders ervoor voelen om de OAR Oost 

vergadering eventueel een week door te schuiven? De aanwezigen stemmen er 

mee in de plenaire vergadering van de OAR Oost naar 13 oktober te 

verzetten. 

 

9.5 Sluiting De vergadering wordt gesloten onder dankzegging – en 

uitnodiging voor de afterparty in cafe Genieten. Een ieder wordt een fijne 

zomervakantie toegewenst! 

                                                           
8 Brief aan wethouder Ivens (SP) inzake uitbreiding bouwgrond (Koers2025) , door Saar Boerlage 


