Concept-verslag
scholingsbijeenkomst
d.d. OAR Oost 1 juni 2017
Aanwezig: Frank Stork (voorzitter a.i.) Abdeslem el Mahraoui, Aller Weis, Annette
Wiese, Tonny Bonnee,Afifa Tadmine, Annelies Teunissen (notulen), Dick Oosterbaan,
Els de Ruiter,Els Nicolas, Gerard Vink, Haly Karioen, Inge Tramm, Ineke Vervoort,
Mehdi Elghalbzouri, Marianne Westerneng, Nienke de Waal, Ria van Gerven, Riwka
Cohen, Saskia Hubelmeijer, Tjandra Raghoenathsingh, Tunny Jongejan-Maat,
Afwezig met bericht: Sonja Bhagwandin, Coen Valenkamp (winkelwagen), Fem
London, Saar Boerlage (later) Hansje Albers Meijer (ziek), Rick Vermin (Groen Links)

1) Opening
Iedereen wordt speciaal welkom geheten, vanwege het warme weer door de
voorzitter a.i. Frank Stork, veel water wordt geschonken. Berichten van
verhindering genoteerd. Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld
2) Korte mededelingen plus wat u nog kwijt wilt om dat in een volgende
bijeenkomst te behandelen
2.1. Ten behoeve van overleg van de OAR Oost met Dagelijks Bestuur stadsdeel
Oost Rick Vermin d.d. 29 juni a.s. (portefeuillehouder van zorg en welzijn etc.
tevens opvolger van Nevin /Özütok , Groen Links) vraagt de voorzitter of de
aanwezigen ook input willen leveren voor deze bespreking. Zie ook
https://amsterdamoost.groenlinks.nl/rick-vermin-volgt-nevin-op.
Nevin is nu lid van de 2e Kamer van de Staten Generaal
ziemhttps://www.tweedekamer.nl/
2.2. De kalender van juni “Samen op stap”
De kalender met de uitstapjes voor de maand juni, georganiseerd door
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Dynamo, ligt op de informatietafel, zegt Tunny Jongejan-Maat ( Met Samen
op stap gaat u samen met anderen naar leuke activiteiten, zoals een
museum, de supermarkt, de markt, het strand of een activiteit bij u in de
buurt. Ook als u gebruik maakt van een rollator kunt u mee. De kosten zijn 4
euro per keer, in principe)
2.3. Definitieve subsidie voor de OAR Oost
De toekenning definitieve subsidie voor de OAR Oost voor 2017 is
schriftelijk bevestigd zegt Tunny Jongejan-Maat. Nu kan men de verplichte
uitgaven doen. Geld voor uitjes voor de OAR Oost leden kunnen er niet uit
gefinancierd worden.
2.4. zelfverdediging voor mensen met een beperking en hulpmiddel
Saskia Hubelmeijer heeft op radio Signaal de komende cursus zelfverdediging
gepromoot; iedereen mag mee doen van 12 juni t/m 10 juli in de wethouder
Verheijhal, kosten 1 euro per keer. Opgeven bij Hellen Velders, zie ook
informatiefolder op de info tafel en deze link http://www.CBA Zelfverdedigingbeperkingenoost

3) Concept notulen bijeenkomst 11 mei ’17 en n.a.v.
Er zijn geen schriftelijke aanpassingen en wijzigingen toegezonden; maar
tijdens de vergadering worden de volgende tekstuele correcties aangegeven:
3.1. bij aanwezigen: Aller Weis wordt met 1 S geschreven
3.2. inzake Betondorp
Janny Post-Leenders wil graag het tekstuele gedeelte n.a.v. de opmerkingen
van Tonny Bonnee aanvullen inzake de 30 km etc.
Er is momenteel sprake van Groot onderhoud aan de openbare weg ; dit
wordt uitgevoerd in drie fases en duurt tot begin 2019. Voor meer informatie
zie ook de link naar het stadsdeel
https://www.amsterdam.nl/projecten/betondorp/
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Pag 9: buurtbeheer Betondorp bestaat niet meer, wel bestaat nu een
bewonerscommissie van Eigen Haard (woningbouwvereniging) en de
beheerder is Dorella van Stavel, voor bereikbaarheid zie link
https://www.eigenhaard.nl/wijkbeheerders/betondorp
B. Buurtregisseur/wijkagent in Betondorp
houdt spreekuur elke woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur in het
Veiligheidssteunpunt aan de Tuinbouwstraat 26/b in
Betondorp.https://www.politie.nl/monique-de-boer wijkagente
Echter de politie zelf doet niet aan handhaving, dat is een aparte afdeling
binnen de gemeente, uit ervaring weet men dat dit een zwakpunt is in de
stad, behalve als het gaat om parkeerbeheer.
Tonny Bonnee wordt in de pauze bijgepraat door Janny.
Inge Tramm vraagt of ook andere aanwezigen moeite hebben o.a. met de
entree van het Gezondheidscentrum op de Van ‘t Hofflaan, graag melden bij
haar. Zij haalt signalen binnen heel het stadsdeel op voor Onbeperkt Oost.
Haly Karioen meldt dat zij meedoet met een pilot m.b.t. “geen huurverhoging
voor sociale minima”.
Ze vraagt zich wel af wat de consequenties zijn m.b.t. de huurtoeslagen bij
een minimum inkomen. Dat moet ze nog uitvinden. Frank Stork adviseert
haar bij woningbouwvereniging Alliantie navraag te doen of bij WOON!
Afifa Tadmine heeft een aanvulling op de notulen vorige keer:
als voorzitter van Stichting de Bloem organiseert zij allerlei activiteiten vooral
voor migrantenvrouwen, o.a. samen zwemmen. Haar ervaring is dat
Nederlandse mensen alleen samen komen als er wat te eten en drinken is.
Maar er wordt door hen te weinig of niet aangesloten bij andere activiteiten,
waar vrouwen van diverse achtergronden elkaar ook kunnen ontmoeten; een
gemiste kans! Zij wil nu alsnog reclame maken voor zwemmen voor vrouwen:
elke zondagavond om 19 uur, in het sportfondsenbad Linneausstraat, entrée
4,20 euro. U bent van harte welkom.
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4) Thema en presentatie “Vaststelling nieuwe resultaatgebieden en integratie Hbh
in wijkzorg, door medewerker Zonzorg”
4.1. is verschoven naar de bijeenkomst OAR Oost 6 juli ’17 *
4.2. Thema vandaag ”Amsterdamse Zorgketen voor Ouderen” n.a.v. artikel van
Saar in Dwars mei ‘17 + artikel in Medisch Contact nr 20. 18 mei ‘17
Tunny Jongejan-Maat licht het discussiepunt toe, n.a.v. deze artikelen. Het
knelpunt is dat dit signaal “ondersteuning na ziekenhuis ontslag” niet goed
opgepakt blijkt te worden”, (mensen en ouderen worden vaak weer te snel naar
huis gestuurd, zonder navraag hoe het is in de thuissituatie, waardoor er vaak snel
weer een 2e ziekenhuisopname volgt) . Er wordt ook onvoldoende samengewerkt
en afgestemd door de zorgverleners onderling over de thuissituatie, hier valt nog
veel te verbeteren. Praktijkvoorbeelden zijn er nauwelijks, of komen niet naar
buiten. Tunny wil graag de ervaringen van de aanwezigen inventariseren.
Annette Wiese vult Tunny aan met inhoudelijke informatie vanuit 3 bronnen:
1)AMC 2)Medisch contact tijdschrift 18 mei 2017 en 3)Volkskrant 23 mei jl.
1)In t artikel van het AMC wordt het MODEL Transferverpleegkundige ( hierna
afkorting TVP) besproken m.b.t. de begeleiding van de patient naar huis. De
zorgplicht van het ziekenhuis moet immers ook na ontslag bestaan, via de TVP. Zij
fungeert dan als aanspreekpunt na ontslag- ook voor de familie - en gaat op
huisbezoek en kan eventueel mee naar de specialist om recidief te voorkomen.

2)Rol van de huisarts: door de transitie in het zorgstelsel van de AWBZ gelden heeft
de huisarts veel meer met zogenaamde “regeldruk” te maken gekregen m.b.t.
doorverwijzing. Het blijkt dat zijn/haar positie digitaal nog niet goed afgestemd is
binnen de zorgketen; bijvoorbeeld door een ander registratiesysteem dan overige
zorginstellingen, naast beperkte bevoegdheden t.a.v. doorverwijzing naar
geriatrische instellingen.
Nu wordt er gepleit voor 1 centraal informatief telefoonnummer om zicht te krijgen
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op locaties voor tijdelijke opvang. Daarin zou de wens van de patient en het advies
van de specialist meegenomen moeten worden.

Inge Tramm: Voor haar is het herkenbaar, zij denkt ook dat huisartsen nu geen zicht
hebben op alternatieven.
Annelies sluit aan; een mantelzorger was bij de huisarts t.b.v. 24 uurs zorg voor een
alleenstaande terminaal zieke cliënt van Buurtgesprek, omdat door medicatie mw uit
balans was. De huisarts zei er niet over te gaan en verwees door naar
maatschappelijk werk van Dynamo. In een acute fase is mw toen opgenomen op de
PAAZ afdeling van een ziekenhuis en later in een hospice. Nu is zij weer thuiswonend
met adequate ondersteuning en kan zij z.n. weer naar het hospice.
Dick Oosterbaan heeft ook goed contacten met de huisarts , maar heeft ook de
ervaring dat zij inderdaad niet van alles op de hoogte zijn. Het gaat alle kanten op en
je moet als patient heel mondig te zijn om je ziekteproces in goede banen te leiden.
3)Het artikel in de Volkskrant meldt dat er behoefte is aan herstelbedden, er is nu
een groot tekort aan. En het is goedkoper dan een ziekenhuisopname.
Ria van Gerven heeft een vriendin die na de operatie “plaatsing knieprothese”na 2
dagen opname al ontslagen werd. Ze was hier niet op voorbereid en is alleenstaand.
Haar huisarts en de specialist konden haar niet helpen, ze wist zich geen raad.
Tunny Jongejan-Maat voegt toe dat er via zorghotels herstelbedden aangeboden
worden, maar die vragen een eigen(te hoge) bijdrage, is dus alleen mogelijk voor
mensen die dat kunnen betalen. Er is er 1 in Noordwijk en Egmond(geen eigen
bijdrage, maar beperkte verzorging), haar vriendin is nu uitgeweken naar
Purmerend.(wordt wel door de zorgverzekering betaald).
Dick Oosterbaan weet dat een aantal zorgverzekeraars zorgconsulenten in dienst
hebben, zij kunnen je adviseren en hebben ook zicht op herstelbedden. Maar wie
betaalt die bepaalt is wel het motto van de huidige zorgverzekeraars. De
zorgverzekering en het zorgstelsel heeft een commerciële grondslag gekregen sinds de
invoering van de marktwerking onder leiding van toenmalige minister Els Borst (D’66).
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Gerard Vink is mantelzorger voor zijn schoonmoeder, zij heeft geluk wat dat betreft.
Ze is aan de heup geopereerd, de kinderen komen er 2 keer p.d. om haar te
ondersteunen.
Mehdi Elghalbzouri heeft te maken gehad met een inschattingsfout van de
vervangende doktersdienst, de huisarts kwam te laat bij zijn oom met hartproblemen
.
Advies bij acute situaties en taalbarrières: 112 bellen
Afifa Tadmine geeft het advise: gelijk 112 te bellen bij acute kwesties, zeker als er
mogelijk ook sprake is van een taalbarrière. Bij de zorg voor 1e generatie migranten is
taal een serieus probleem in de communicatie. Hun kinderen zijn vaak aan het werk
en kunnen dan niet tolken. Ook wonen de kinderen soms buiten de stad, en kan het
overbruggen van afstand niet snel gemaakt worden.
Mehdi Elghalbzouri is ook voor zolang mogelijk thuiswonen maar dit moet dan wel
goed gefaciliteerd worden door de overheid. Zoals wijkverpleegkundigen die Berbers
spreken.
Maar Inge Tramm is het als gepensioneerd taaldocent hier niet mee eens. Zij
onderkent het probleem maar vindt dat je niet alles van hulpverleners kunt
verwachten.
Abdeslem el Mahraoui wil nog graag toelichten waarom de 1e generatie immigranten
destijds geen gelegenheid hadden om de taal te leren, zij moesten ook 24 uurs
diensten draaien.Zij waren tijdelijk aangenomen was het idee, er waren soms wel
taalcurssusen in het bedrijf zelf,maar niet verplicht. Maar de meerderheid had geen
gelegenheid en energie meer voor een cursus naast het zware werk, dat de
Nederlanders zelf niet wilden doen. Velen zijn nu gehandicapt, het taalprobleem is
een tijdelijk maatschappelijk probleem, iets van de 1e generatie immigranten.
Er zijn trouwens ook mensen die het heel moeilijk vinden professionele zorg in de
thuissituatie toe te laten meldt Annelies en die 1 kennig zijn. Dat legt dan een groot
beroep op de familie als mantelzorgers en de huisarts, een hele belasting. De
specialist of de huisarts moet dan druk uitoefenen op die patient om zich
professioneel te laten ondersteunen, en de noodzaak hiervan eventueel toelichten.
Tunny Jongejan-Maat zoekt het graag in oplossingen en plannen maken en vraagt om
ideeen, de volgende worden geopperd:
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 Welke informatie heeft de huisarts nodig voor (spoed)plaatsing van patienten
Nagaan wat de huisarts mist aan informatie, wil hij/zij toegang tot meer
informatiesystemen (of heeft dit ook met de privacy van de patienten te
maken)?
 Woonsituatie; wat kan verbeteren m.b.t. rol van mantelzorgers
Woningbouwvereniging IJmere heeft wel eens een proef gedaan met
migranten mantelzorgers in de buurt te laten wonen van ouders: deze
informatie ophalen en evalueren? Of misschien parkeerontheffingen aanvragen
voor deze mantelzorgers, is de suggestie van Abdeslem el Mahraoui
 Repareer zorgvoorzieningen van voor de bezuinigingen
Els de Ruiter pleit voor de inzet van de TVP en dus een faciliteit uit het vorig
zorgstelsel te repareren.
 Bewustwording van de specialisten in het ziekenhuis in dit kader
Cursus voor de medisch specialisten in het ziekenhuis “nazorg bij ontslag uit
het ziekenhuis”, n.b. acute opnames e.d is een ander verhaal.
 Mondigheid en assertiviteit patient vergroten
De patient mondiger maken en hulp leren vragen; wat te regelen bij
ziekenhuisopname, via bijvoorbeeld clientvereningen en belangenorganisaties,
idee van Elly vd Mortel.
 Crisiskaart per patient opstellen en de huisarts hierover informeren:
w.w.w.w.w.
Crisiskaart opstellen: van te voren een plan opstellen wie wat doet bij opname:
bijvoorbeeld waar moet je je huisdier geplaatst worden etc.
Idee van Saskia, tevens stelt zij voor een woordvoerder van een ziekenhuis en
of huisartsenvereniging uit te nodigen om dit onderwerp te bespreken.1
 Patientenorganisaties bij dit probleem betrekken
Ineke Vervoort denkt aan het betrekken van de patientenorganisatie van het
OLVG bij dit onderwerp!
 Wat kan de praktijkondersteuner van de huisarts betekenen?
Tjandra vult Saskia aan, dat juist ook de huisarts op de hoogte gesteld kan
worden van deze “crisiskaart”, en de contactpersoon bij calamiteiten.
1

Huisartsenvereninging uitnodigen of clientenbelangenbehartigingorganisatie OLVG?
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Misschien kan ook de praktijkondersteuner van de huisarts meer een rol
spleen?
 Mobiele communicatie door de patient/client
Marianne Westerneng weet dat je op je mobiel ook een ICE code in kan voeren
zie link; in case of-emergency-ice-op-je-mobiel bij acute situaties waar je met
ambulance-personeel te maken krijgt. Ook voor de moderne telefoons, is het in
te stellen https://defibrion.com/nl/2015/07/21/in-case-of-emergency-ice-opje-mobiel-instellen/
 Afstemmen specialisten, huisarten en (ziekenhuis) apothekers (warme
overdracht)
Janny Leenders-Post: bezocht laatst een longarts, en deze schreef een medicijn
uit, maar niet via de huisarts maar via de ziekenhuisapotheek. Deze
afstemming van de apotheken onderling is er eveneens niet, en de meeste
medisch specialisten zijn hiervan niet op de hoogte, of denken niet in ketens.
Bij hen bestaat echt een gebrek een inzicht, communicatie en afstemming !
Tunny wil dit breed oppakken en een plan bespreken met Samenzorg in Oost, de
Nieuwe alliantie en GGD in het kader van de Age Friendly City. De werkgroep AFC
komt 6 juni bijeen, meldt Dick Oosterbaan en hij zal de stukken aan haar doorsturen.
Na de zomervakantie wil de OAR Oost een werkgroep formeren om een eisenpakket
op te kunnen stellen. De onderwerpen werden door de voorzitter samengevat.

5) PAUZE VAN 10 MINUTEN
6) Laatste informatie ontwikkelingen
6.1 Terugkoppeling wijktafels :
6.1.1. casusbespreking volgens vaste procedure (AKAD) ingevoerd
Tunny Jongejan-Maat licht de AKAD methode toe van: een casus (een probleem t.a.v.
zorg of welzijn van bewoner wordt anoniem, bijvoorbeeld hoe gaat het met de post
en de administratie die alleenstaand is maar dementerend wordt. De vraag en het
belang van de cliënt moet centraal staan. Vervolgens worden dan de gedefinieerde
domeinen doorgelopen en door de inbrenger van het probleem (zorgprofessional of
vrijwilliger) worden de tips meegenomen bij de aanpak van de ondersteuning van die
client.Vervolgens kan dan iemand van welzijn (Dynamo) of wijkzorg of ook op bezoek
gaan of de zorgondersteuning verfijnen, het liefst in overleg met de client.
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Zie ook de gemeentelijke site voor zorgprofessionals en vrijwilligers voor actuele info
https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/
6.2.Buurtmaaltijden en ontmoeten
De OAR Oost en ook de centrale stad/het stadsdeel is bezig met het maken van een
overzicht van alle sociale eetgelegenheden in de stad; in Oost zijn er velen. Zie ook de
website van de OAR Oost voor een overzicht, en Lian Doodeman
(beleidsmedewerker zelfstandig wonen) wordt geinformeerd door Frank.
Frank Stork attendeert de aanwezigen nog eens op Resto van Harte op de
dinsdagavond, voor iedereen toegankelijk vanaf 17.30 uur voor slecht € 5,00 inclusief
muziek en 3 gangen menu. Pay forward constructie ook mogelijk. Aanmelding
wenselijk .
Janny Leenders meldt dat er in Betondorp ook 3x per week voor weinig in het
Brinkhuis gegeten kan worden. En ze zou Resto van Harte daar ook eens uit willen
nodigen. Ook is het mogelijk via de Buurtbus (Coen Valenkamp contactpersoon)
mensen vanuit Betondorp naar Resto van Harte te laten komen (locatie is in café
Genieten) oppert Frank.
De ELthetokerk biedt op de maandagavond ook een maaltijd aan voor € 5,00 tussen
18 en 19 uur
6.3.Wonen: o.a. resultaat rechtzaak/hoorzitting trapliften tot 3-hoog Indische buurt
Mieke Maes namens De Blijvers van Stichting Atelier K&K zet zich in en volgt de
procedure voor de aanleg van een traplift voor 3 families o.a. voor een patient met
diabetes, in de Indische buurt tot 3 hoog. In het huidige WMO-beleid wordt de
traplift maar tot 1hoog aangelegd.Haar pleidooi van 1juni 2017 wordt nu door de
afdeling Zorg in samenspraak met de afdeling Wonen behandeld en beantwoord.
6.4. Thema Dwars juni ‘17
Overzicht heeft Tunny onlangs i.o.m. de leden en toehoorders opgesteld en zal ook
worden besproken met Saar en binnen het DB. Het is verder niet ter sprake gekomen
tijdens deze vergadering mogelijk wegens tijdgebrek. De thema’s zijn vaak
gerelateerd aan de speerpunten van de OAR Oost.
7)Speerpunten OAR Oost 2017
Thema Eenzaamheid i.r.t. week van de eenzaamheid 21 september tot 1 oktober.
Annette Wiese doet verslag van de werkgroep bijeenkomsten en nodigt meestal ook
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de betrokken (professionals) uit van Dynamo en CIVIC. Het doel is om met de
werkgroep: professionals en vrijwilligers op het gebied van welzijn tot een
bijeenkomst te komen over dit onderwerp in de nationale week van de eenzaamheid
21 september t/m 1 oktober.
Het onderwerp leeft erg in de stad, zo ook houdt pakhuis De Zwijger bijeenkomsten
17/5 en 22/5 die gevolgd worden door leden van de werkgroep, die op 14 juni weer
bijeen komt.
Nu is er met de werkgroep in elk geval een focus geformuleerd, gezien het brede
aspect van dit thema:
a. het omgaan en leren leven met het verlies van dierbaren en inhoudelijke contacten
b. contacten en netwerk leren uitbreiden en compenseren bij het steeds ouder
worden.
De vorm van de grotere bijeenkomst zal mogelijk zijn: de ontwikkelde instrumenten
om eenzaamheid te bestrijden te toetsen . Ook in samenspraak met de aanwezigen.
Zoals bijvoorbeeld de resultaten van het preventief huisbezoek 75+ , en welzijn op
recept. Zie ook https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/aanpak-eenzaamheid/
8)Activiteiten, voorlichting en info bijeenkomsten (AVI)-lijst
8.1 Media in stadsdeel Oost
8.1.1.De krant “Echo” wordt niet meer thuis bezorgd per 1 juni, er worden
afhaalpunten ingesteld (bijvoorbeeld bij Dirk vd Broek in de Pretoriusstraat).
8.1.2.Gerard Vink bezorgd DWARS op punten in IJBURG
8.1.3. De BRUG breidt uit naar Diemen en IJburg, en bedient heel stadsdeel Oost.
8.2.Activiteiten en bijeenkomsten in Oost highlights:
o El Thetokerk bijeenkomst: “wat als ik straks zelf niet meer kan beslissen”.
o FILM “the Van”in het Hoekhuis, om 14 uur d.d. 16 juni, entree 3 euro.
o OAR Oost vraagt inzet van de aanwezigen m.b.t. de Informatiemarkt 17 juni op
het C. Huygenspleintje, zie schema.
o Els de Ruiter mist de datum voor de wijktafel in Flevopoort (Indische Buurt)
rond 22 juni, uitnodiging volgt nog.
8.3.Fijnmazig vervoer i.r.t. start Noord-Zuid Lijn en omleggen vervoer
De lijnnummering is nu bekend, zie ook https://vervoerregio.nl/artikel/nieuwelijnnummering-bij-gvb-bekend. De streefdatum van start gaan van de NZ Lijn is juli
2018. Saar Boerlage gaat vandaag inspreken bij de Raadscommissie Vervoer in de
centrale stad, met name over de afstand tussen de haltes die overbrugd moeten
worden en het (te weinig) bedienen van de ontsluiting van een buurt. In de stad
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zijn diverse protestacties gaande, met name voor tram 9 en 14 (Flevopark)heeft
het nogal wat consequenties, de Regioraad van het GVB gaat erover.
Ook CBA( Cliëntenbelang Amsterdam) is er ook mee bezig ,vertelt Els de Ruiter van
Onbeperkt Oost. Via een algemene maatregel van bestuur kan er mogelijk nog druk
uitgeoefend worden, als het gaat over de afstand tussen de haltes.
Evenals het stadsdeel (Broer Soolsma) i.r.t. openbare ruimte en toegankelijkheid.
9. Rondvraag
9.1. Sociale kaart in Amsterdam
Tjandra Raghoenathsingh Mensen weten vaak de weg niet om de juiste instelling te
vinden. Dynamo heeft een sociale kaart voor 75+ opgesteld, vroeger had het
stadsdeel nog een uitgebreide wijkgids, die wordt nu gemist. Er is nu een DIGITALE
SOCIALE KAART; maar is die voldoende bekend en toegankelijk voor ouderen?
https://www.socialekaart.amsterdam.nl/
9.2.Ondersteuning Mantelzorgers; Markant
Tonny Bonnee: wil graag meer weten van Markant, i.r.t. mantelzorg en gaat hun
aanbod verder onderzoeken; zie http://www.markant.org/over-markant/
9.3. Nationale plan klimaat adaptie strategie 2016
Marianne Westerneng:
Wil graag wijzen op het bestaan van het plan “Nationale klimaat adaptiestrategie
tegen hittestress in de stad “, nu zelfs de Amstel geen verkoeling brengt!
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/nas/
9.4. De stad een vluchtelingen
Elly vd Mortel vraagt de aanwezigen over zij ook van Job Cohen een brief hebben
ontvangen inzake een studie t.b.v. vluchtelingen? Dit is het geval.
9.5. Toegankelijkheid Darwinplantsoen
Haly Karioen meldt dat de rollatorvriendelijke uitgang bij het Darwinplantsoen niet
goed aangelegd is, er is een drempel gelegd bij de zij uitgang, juist niet handig voor
rolstoelen! Zij en Tunny gaan binnenkort schouwen. Wordt vervolgd.
10. Sluiting
De datum 6 juli is de laatste plenaire OAR Oost vergadering voor de vakantie (in
augustus). De voorzitter a.i. Frank Stork dankt allen voor de aanwezigheid en
inbreng.
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