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Inleiding 
 
Het stadsdeel/De gemeente verwacht van de OAR dat zij activiteiten organiseert, die de 
participatie van de burgers in de verschillende gebieden bevorderen en aansluiten bij de 
gebiedsplannen. De OAR Oost sluit aan door het stellen van speerpunten m.b.t. hun inzet 
 
De OAR Oost organiseert elke maand een plenaire vergadering, waar oudere bewoners uit 
de verschillende gebieden aan deelnemen. De aanwezigen worden geïnformeerd over 
actuele en relevante onderwerpen/ontwikkelingen in het kader van het ouderen beleid. 
Over deze onderwerpen wordt van gedachten gewisseld en standpunten bepaald.De 
discussie wordt vastgelegd in notulen, die ook aan niet aanwezige leden, belangstellenden 
worden toegestuurd. De notulen worden na vaststelling ook op de website  geplaatst van 
de www.oar-oost.nl 
-De OAR heeft in alle gebieden bewoners gevraagd om als contactpersoon te fungeren en 
signalen door te geven, zie eveneens de website van de oar-oost. 
 (het Stadsdeel Bestuur/de gemeente vindt dat deze activiteiten niet, onvoldoende bijdraagt 
aan bovengenoemde doelstelling) 
Bestuursleden van de OAR Oost nemen deel aan alle (9) wijktafels in Oost. Leveren daar een 
serieuze bijdrage en volgen de ontwikkelingen kritisch. Ook deze activiteit levert 
onvoldoende bijdrage aan bovengenoemde doelstelling, volgens stadsdeel en gemeente. 
De OAR Oost heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van 
ontmoetingsruimtes in alle gebieden en monitort de ontwikkelingen daarvan. 

 
Toelichting bij agendapunt 
Tunny Jongejan-Maat licht de inventarisatie toe, de bedoeling is nu samen met de OAR Oost leden 
prioriteiten te stellen. Bij de uitwerking kan samengewerkt worden met de NOAR. Wanneer de 
programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt daar waar mogelijk 
ook aangesloten, vult Saar Boerlage aan. Els de Ruiter merkt op dat clientenbelang ook bij de politieke 
partijen lobbyt, wellicht is met hen  ook samenwerking te vinden..” 
 
Er wordt tijdens de vergadering gestemd voor: 
- prioriteit “monitoren wijkzorg”met 10 stemmen; mogelijk met prioriteit 5 (realiseren transmurale 
zorgbrug) samenvoegen. 
-En met 18 stemmen voor prioriteit “mobiliteit”.  
Vervolgens  besluit de voorzitter a.i. om per persoon schriftelijk een voorkeur in te leveren bij Tunny.  

 
1. Passend en betaalbaar wonen  

- Woningaanpassing/ Wmo-voorzieningen: Trapliften als  Wmo- voorziening? 
- Verhuizen naar passende woning in eigen buurt met behoud van huidige huur 
- Monitoren project “huurverlaging voor mensen met een hoge huur en een 

minimum inkomen” 
- Ontwikkelingen wonen in de Akropolis-toren. 
- Project De Zwijger: ouderenhuisvesting en het tegengaan van eenzaamheid 7 

december 2017. 

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=hotmail
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Armoedebestrijding 

- Info over kwijtschelding 
- Info over gemeentelijke regelingen 
- Gratis OV voor ouderen tot 120% v.h. minimum 
- Adequate administratieve ondersteuning  
- “Schuldenvrij” 
- Fraude onder de schuldhulpverleners tool om digitaal ondersteuning te verlenen 

(tip Dick, https://www.gemeente.nu/-schuldhulpverlening-financieel-paspoort/ 
Niet voor digibeten 

 
2. Mobiliteit, toegankelijkheid en OV [18] 

- Toegankelijkheid bevorderen:  
fysiek, sociaal en financieel (nog nader en precieser uitwerken) 1*  

- Toegankelijk en betrouwbaar AOV 
- Fijnmazig Alternatief Vervoer in gebieden waar OV is wegbezuinigd, handhaven. 
- Bereikbaarheid: inventariseren van het aantal opgeheven haltes n.a.v. omgooien 

OV net t.g.v.de komst van de NOORD-ZUID lijn , welke vanwege het 
automatiseringssysteem toch weer vertraging zal oplopen cq. Beperkt in gebruik 
genomen zal worden. 

- Gratis OV voor mensen voor mensen met een beperking en met een minimum 
inkomen, ( jongeren stimuleren meer te gaan fietsen) 
 

 
3. Monitoren ontwikkelingen Wijkzorg(Alliantie Oost): (10) 

- Toegankelijkheid wijkzorg 
- Eigen bijdragen 
- Resultaat invoering nieuwe richtlijnen Hbh 
- De samenwerking in de Alliantie wijkzorg Oost  

 
4. Realiseren Transmurale Zorgbrug vanuit ziekenhuis (ziekenzorg) 

- Aan de orde stellen bij wijktafels in Oost,  
(signalen ophalen via de OAR Oost leden?) 

- De relatie en inzet van de huisarts nu de werkdruk hoger is geworden. 
En zorgorganisatie gefuseerd en groter geworden zijn, hoe wordt dit gerealiseerd? 
 
Dit punt bij punt 4 voegen ? 

- Op de agenda zetten bij de stedelijke “Adviesgroep Age Friendly City 
- Valpreventie toevoegen (welzijn) 

  
                                                           
1 Toegankelijkheid nader uitwerken 

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/overzicht-schuldhulpverlening-financieel-paspoort/
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5. Ontwikkelingen Bestuurlijk Stelsel: 
- Belangenbehartiging waarborgen. 
- De rol/functie van het Netwerk Ouderen Adviesraden’ 
- De communicatie overheid met burgers automatiseert, belangenbehartiging van 

de  digibete burgers. 
 

6. Bevorderen samenwerking met organisaties van migranten ouderen: 
- Belangenbehartiging 
- Brug slaan gemeente en migrantenouderen, m.n kwa informatievoorziening. 

Hanna vindt dit speerpunt te mager geformuleerd. Happy Ouwer is gemist door 
migrantengroepen, ze kan niet precies zeggen welke. Ze vraagt zich ook af of de 
OAR Oost de juiste groep is voor belangenbehartiging.  
De vz zegt meer samenwerking van belang is, salih, megdi, afifa, nathalie zouden 
om tafel kunnen gaan om bij te praten.?*2 

- Tunny voegt toe, dat het van belang is dit punt op de agenda te zetten in 2018!* 
 

7. Uitwerken punten evaluatie themabijeenkomst  “Happy Ouwer”  tot acties in 2018 
* 3 Zie bijlage 2 door Nathalie Castillion, handout in PDF. 

 
 
 

 

                                                           
2 Overleg en agenderen vertegenwoordigers van migrantenorganisaties (in Oost) 
3 Uitkomsten conferentie Happy Ouwer worden opnemen met speerpunten oar oost 2018 


