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verslag OAR Oost  

donderdag  1 – 03 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Aller Weis, Tonny Bonnee, Bob van Weidom Claterbos  
Henny Vink-Koopman, Jan Dijk, Elly van de Mortel, Els Nicolas  (notulist), Gerard 
Vink, Inge Tramm,  Marianne Westerneng, Regien Laagland, Sonja Bhagwandin, 
Tunny Jongejan-Maat, Annette Wiese, Jannet Weeteling (Cordaan enDiak.platform 
Oost), Saskia Hubelmeijer, Madeleine Niesten, Ineke Vervoort , Annelies Teunissen, 
Tetske Woelders (Dynamo), Ruud van Wees (Buurtsoos Java-eiland), Annelies 
Besseling.  
 

Berichten van verhindering: Afifa Tadmine, Dick Oosterbaan, Haly Karioen, Janny 
Leenders-Post, Saar Boerlage, Ria van Gerven, Coen Valenkamp, Riwka Cohen, 
Annelies Besseling, Nienke de Waal, Judith Kiers, Nathalie Castillion, Tjandra 
Raghoenathsingh. Els de Ruiter.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. 
  
2.Korte mededelingen 
-Sonja B.: heeft de GVB-routebeschrijving per 22/7/2018 uitgeprint; kopieën zijn 
beschikbaar. Zij heeft een aanvraag bij GVB gedaan of iemand vóór 22/7 uitleg 
kan komen geven op onze vergadering. We wachten het af.  
-Tunny J.: Het Rode Kruis had zullen komen maar heeft voor vandaag afgezegd. 
Ze willen wel een keer komen. We zullen straks inventariseren wat voor 
calamiteiten/rampen we willen bespreken. 
-Traplift: er is een positieve beschikking voor een lift naar de derde verdieping. 
Nu is een vergelijkbare aanvraag afgewezen. We laten het er niet bij zitten. 
-Annette W.: Heeft het lijsttrekkersdebat op 20 februari, georganiseerd door 
Cliëntenbelang (CBA) bijgewoond. De lijsttrekkers hebben hun plannen m.b.t. de 
doelgroepen van CBA naar voren gebracht. 
-Regien L.: Cultuur op recept heeft een nieuwe groep van Hindoestanen in de 
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Kraaipan. 
-Annelies T.: De gemeente heeft ten behoeve van de woonkwaliteit een 
meldpunt voor klachten voor als eigenaar/verhuurder niets doet. Dan gaat de 
gemeente erop af.  
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningkwaliteit 
-Saskia H.: De bijeenkomst op 16 februari op IJburg over GGZ was een groot 
succes. Ervaringsdeskundigen vertelden heel open over hun problemen en 
professionals over hun (on)mogelijkheden voor hulp.  
Frank: komt er een verslag? Daar schijnt niets over afgesproken te zijn. Tunny 
probeert haar aantekeningen uit te werken. 
-Tonny B.: De woningen in Jerusalem worden per etage verhuurd à ca. € 600,-. 
-Inge T.: Heeft een uitzending gezien over de “gouden straat” in Utrecht, waar 
buurtbewoners onderling en informeel samenhang in de buurt scheppen en 
onderhouden. Kunnen we daar iets mee? 
Frank S. op verschillende plekken in Amsterdam gebeurt ook e.e.a. 
-Ruud v. W.: Er is de Buurtsoos Java-eiland. 2x per week is er in het koffiehuis een 
open inloop, in principe voor ouderen maar ook jongeren komen er. Koffie en 
thee zijn gratis dank zij subsidie van de gemeente. Er ontstaan hier nieuwe 
vriendschappen; de bezoekers organiseren allerlei activiteiten in en buiten het 
koffiehuis. Er worden ook uitstapjes georganiseerd, die gefinancierd worden 
door eigen bijdragen van bezoekers die dat kunnen. Er is een sociale kaart van 
het Oostelijk Havengebied gemaakt speciaal voor ouderen. Er worden rond de 
100 mensen bereikt. 
-Jan D.: Er is een actie gestart om de Linnaeusdwarsstraat om te dopen in 
Burgemeester de Witpad. De achtergrond van deze actie komt -hopelijk- 
uitvoerig in DWARS. 
 
3. Notulen van 1 februari 
 3.1. Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 
4. 1. Preventieve informatie over Rampenbestrijding 
Het Rode Kruis wil komen om voorlichting te geven. Welke punten vinden wij 
belangrijk? 
Frank S.: In het Oostelijk Haven gebied krijgen bewoners een flyer die ze in de 
meterkast kunnen hangen. 
Tunny J.: Zo’n flyer moet per buurt en persoonlijk aangepast zijn. 
Rondje belangrijke punten. 
Ria K.: wat moet je in (een) flatgebouw(en) als de liften uitvallen? 
Saskia H.: zijn er evacuatieplannen voor ouderen en/of mensen met een fysieke 
beperking? 

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningkwaliteit
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Marianne W.: GVB reed niet tijdens de storm een paar weken geleden. Maar er 
werd geen informatie gegeven; zoiets moet bekend gemaakt worden. 
Ria K.: in Diemen was een ontploffing; binnen twee uur was de evacuatie van 
twee flatgebouwen voor elkaar. Prima georganiseerd! Maar wij wisten niet dat 
die plannen er waren. 
Jannet W.: zij kent iemand die bij de GGD (GOHR) ‘rampenplannen’ doet; zij zal 
vast wel willen en kunnen komen. 
Ruud v. W.: er zijn twee niveaus: het macro-niveau; dat is geregeld (zie Diemen). 
Het micro-niveau gaat over de bewoners; daar moeten we het over hebben. 
Tunny J.: nu mensen langer thuis (moeten) blijven wonen hebben zij vragen. 
Frank S.: we moeten beginnen op micro-niveau. 
Inge T.: er was een reportage op de BBC: welk Caribisch eiland is het beste 
voorbereid op rampen? Dat bleek Cuba te zijn. Daar wordt de bevolking van jongs 
af aan getraind en voorbereid op wat ze moeten doen bij een ramp. 
Jan D.: bij de Bijlmerramp werden veel mensen gered door medebewoners; 
onvoorbereid maar zeer effectief. Opvallend was dat er relatief weinig 
slachtoffers waren. 
Annelies T.: t.z.t. kunnen we er in DWARS over schrijven. 
 
4.2. Wijs met Grijs. 
Jannet W.: Het Diakonaal Centrum Eltheto organiseert 3 keer per jaar een 
bijeenkomst voor ouderen. Er is een dialoogtafel met twee sprekers die een 
thema inbrengen, waarover men dan in dialoog gaat. Wil iemand van de OAR 
betrokken worden om mee te denken over onderwerpen en sprekers; het verslag 
van zo’n middag wordt naar buiten gebracht. Het thema van de volgende 
bijeenkomst: “Hoe krijg je mensen naar buiten?”; er is een psychologe 
uitgenodigd. De bijeenkomst is op dinsdag 20 maart van 12.00-15.30 uur (met 
lunch!) in de Javastraat. 
Sonja B.: heeft wel belangstelling, maar het moet passen in haar werkschema.  
 
5. Pauze 
 
6. Speerpunten 2018 
6.1. Prof E. Scherder, neuropsycholoog, wordt uitgenodigd voor de OAR een 
inleiding te houden over ‘dementie, bewegen, muziek’ in Grand café Genieten. 
Bijzonderheden volgen. 
6.2. Vervolgbijeenkomst Happy Ouwer 
OAR in samenwerking met stadsdeel organiseert een vervolgbijeenkomst over 
eenzaamheid onder migranten. Sleutelfiguren van migranten(organisaties) 
worden uitgenodigd op 13 maart hierover mee te denken en praten. Als het lukt 
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zal de vervolgbijeenkomst op 15 mei gehouden worden. 
Wat betreft de vorm: er is een algemeen gedeelte, waar o.a. cijfers over Oost 
gegeven worden. Daarna willen we workshops over de belangrijkste oorzaken 
van eenzaamheid. Concreet willen we die samen met de sleutelfiguren invullen; 
de inbreng van de sleutelfiguren is leidend. 
6.3. Levenstestament 
Er zijn twee bijeenkomsten van de werkgroep geweest. Er is veel materiaal 
verzameld en Ria K. heeft een map aangeschaft met een volledig scenario. Op 15 
maart willen we een stappenplan voorbereiden: wat kun je zelf doen en 
waarvoor moet je een officieel iemand (b.v. notaris) inschakelen? 
Zullen we hier een aparte bijeenkomst over organiseren, of doen we het alleen 
in de reguliere OAR-vergadering? De werkgroep zal hierover een voorstel doen 
in de volgende vergadering. 
Saskia H.: tijdens de bijeenkomst hierover bij Wijs met Grijs ging het bijna 
uitsluitend over erfenissen; dat was jammer, want er zijn veel aspecten die 
minstens zo belangrijk zijn. 
6.4. Tweede symposium wonen 
De gemeente zegt dat ze geen geld en mankracht hebben het te organiseren. Wel 
is er op 14 april in de Meervaart (Osdorp) een bijeenkomst voor ‘kwetsbare’ 
mensen. Dat ik ook belangrijk. 
We zullen Saar B. en Dini E. vragen of er nog andere plannen zijn. 
 
7. Laatste informatie 
7.1. Wijktafel bijeenkomsten; zie AVI-lijst 
7.2. Op 12 februari was in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst ‘Bouwen en 
wonen’. Er is nog veel nieuwbouw nodig. De discussie ging over de verhouding 
40-40-20 (sociaal, midden, koop/duur) en over: ‘Amsterdam voor de 
Amsterdammers?’; bouwen is belangrijk; geen sociale woningen verkopen; 
duurzaam maken van woningen (zonder huurverhoging). 
7.3. Op 14 februari was een gesprek met een medewerker van SIGRA over 
kwetsbare ouderen. Op de 1ste hulp is er veel stagnatie, omdat er geen 
doorstroming is wegens gebrek aan transmurale opvang. Hoe is dat op te lossen? 
Er is een pilot over de transferregeling; ziekenhuis-verpleegkundigen moeten dat 
regelen. We willen iemand voor de OAR-vergadering van juni uitnodigen. 
Jannet W. is wijkverpleegkundige en zit in de pilot, maar zij heeft geen personeel 
om ’s avonds en in de weekends in te springen. SIGRA moet aan 
wijkverpleegkundigen vragen wat nodig is: meer opvangplaatsen en meer 
personeel. Dit is tevens een politieke kwestie; een stedelijke aanpak is nodig, 
vandaar dat SIGRA hier mee bezig is.  
Lees de Brug van deze maand. 
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 7.4. WMO-gesprek over psychiatrie op IJburg op 16 februari; zie punt 2. 
 
8. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
 
9. DWARS door de Buurt. 
Deadline is op 9 maart voor de uitgave van april. Zijn er suggesties voor 
onderwerpen? Graag doorgeven! 
 
10. Rondvraag 
- Gerard V.: 19 maart is een vergadering van de Cliëntenraad van de Open Hof. 
Hij wordt voorgedragen als lid. 
- Madeleine N.: In de Flevoflat zijn de winkel en het restaurant (open tot 17.00 
uur) weer geopend. Kom eens langs! 
 
Frank dank iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


