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donderdag  5 – 07 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Aller Weis, Tonny Bonnee, 
Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Jan Dijk, Elly van de Mortel, Els Nicolas  
(notulist),  Marianne Westerneng, , Tunny Jongejan-Maat, Ria Koimans, Saar 
Boerlage, Ria van Gerven, Juliette Franssen (Dynamo), Nathalie Castillion , Annette 
Wiese, Dick Oosterbaan, Inge Tramm, Bertie van Gelder, Annelies Teunissen, Bob 
van Weidom Claterbos, Els de Ruiter, Ineke Vervoort, Joke Hagedoorn, Mees de 
Lind van Wijngaarden, Salih Turker, Saskia Hubelmeijer, Anton Berben.  
 
 

Berichten van verhindering: Sonja Bhagwandin, Coen Valenkamp, Marianne 
Avontuur, Haly Karioen, Femke Schuilenburg (Dynamo), Madeleine Niesten, 
Leendert Simson, Mehdi El Ghalbzouri . Nienke de Waal, Hanna Molly, Janny 
Leenders.  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom en 
nodigt iedereen uit voor de zomerborrel na de vergadering in Grand Café 
Genieten. 
  
2.Korte mededelingen 
Verplaatst naar de rondvraag. 
 
3. Concept notulen 3 mei 2018 
Notulen worden vastgesteld. 
 
4. Kennismaken met Maarten Poorter 
 
Maarten Poorter is sinds een maand voorzitter van de bestuurscommissie 
Stadsdeel Oost. Hij is portefeuillehouder Sociaal domein, veiligheid, financiën en 
economie. Zijn collega’s zijn Ivan Manuels, bouwen en wonen, en Rick Vermin, 
openbare ruimte. 
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Frank S.: De Oar heeft iedere week een bestuursoverleg. In de Oar zitten mensen 
uit de verschillende buurten en met diverse achtergronden en activiteiten. 
Daardoor signaleert de Oar veel wat er goed en fout gaat in het stadsdeel. Met 
deze signalen heeft de OAR adviezen gegeven aan en overleg gehad met het SD-
bestuur. 
Tunny J.: Wat zijn volgens jou de belangrijkste vraagstukken in het kader van het 
ouderenbeleid in de komende tijd,  stedelijk, op stadsdeel- en gebiedsniveau? 
Maarten P.: We denken in gebieden. Er zijn gebieden in het SD, die ieder een 
eigen karakter hebben. Er komen plannen per gebied. Wat de stad betreft: er is 
de nota AFC (Age Friendly City); die wordt nu uitgewerkt. Wonen staat bovenaan 
in het beleid. Zeker voor ouderen is dat belangrijk: het blijven wonen in de eigen 
buurt. Wat nieuwbouw betreft: voor wie wordt dat en wat voor voorzieningen 
zijn er nodig. Akropolis is een goed voorbeeld hoe het kan. 
Annette W.: De mobiliteit is voor Akropolis een probleem. 
Maarten P.: Daar moet zeker wat aan gedaan worden. 
Marianne W.: De reorganisatie van het GVB geeft problemen: er worden lijnen 
opgeheven en de afstanden naar de haltes en bij overstappen worden groter. 
Maarten P.: Na de invoering moeten we goed kijken hoe het werkt: signaleren! 
Tunny J.: Wat is de rol van Maarten P.? 
Maarten P.: Ik ben er voor Oost en zal kijken wat ik kan doen. Voornamelijk 
agenderen en verbinden. Verschillende ideeën ophalen: hoe bouwen we en wat 
zijn de sociale componenten? Hoe is de verkeerssituatie vooral voor mensen die 
het nodig hebben? 
Tunny J.: De OAR was de afgelopen jaren ogen en oren van Oost. Wij verzamelen 
informatie en geven adviezen. Nu zijn er 4 buurtcommissies voor 4 gebieden bij 
gekomen.  
Maarten P.: Er hoeft niets te veranderen. Graag voortzetten van wat er nu 
gebeurt. We moeten een gesprek hebben hoe de samenwerking met SD-bestuur 
en de buurtcommissies vorm kan krijgen. Liefst zo gebiedsgericht mogelijk. En in 
een zo vroeg mogelijk stadium overleg met het bestuur over het voorgenomen 
beleid. Dit geldt ook voor de stad. We moeten onze agenda’s op elkaar 
afstemmen. 
Annette W.: We hadden twee keer per jaar een bestuurlijk overleg om hangende 
zaken te bespreken. Gaan we daarmee door? 
Maarten P.: Dat is prima en eventueel tussendoor ook nog. 
Tunny J.: Het is belangrijk met alle vier de buurtcommissies kennis te maken. Met 
één commissie hebben we kennis gemaakt. 
Maarten P.: Over twee weken is er een plenaire vergadering van het SD-bestuur 
en de commissies. Daar kan het aan de orde komen. 
Els d.R.: Aan het bestuurlijk overleg deden alle overlegorganen van het SD mee 
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(Onbeperkt Oost, Wmo-adviesraad, adviesraad diversiteit), maar die zijn hun 
officiële status kwijt. 
Bertie v.G.: Zij was bestuurslid van de adviesraad diversiteit. Die werd zonder 
meer opgeheven, waardoor veel ideeën en initiatieven inzakten. We overleggen 
nu met leden van die groep om een herstart te maken. 
Maarten P.: Dit is een signaal: weer of meer een rol voor raden en eventueel 
individuele mensen. 
Tunny J.: De adviesraden in Oost werken veel samen juist om het werk te 
versterken. Na opheffing van diversiteit zijn veel mensen afgehaakt. 
Maarten P.: Graag heroprichting. 
Tunny J.: Hoe is de afstemming van wonen en zorg en toegankelijkheid? 
Maarten P.: Wonen en zorg horen bij elkaar. Hij zou graag met OAR en Ivan 
Manuel willen praten over de brochure over wonen en woonvormen, die van 
onderen geïnitieerd worden. 
Annette W.: Zij zag een maquette van de Sluisbuurt. Een hoog Manhatten-
gehalte. Hoe is dat te combineren met een hofjes-concept? 
Maarten P.: Zou b.v. kunnen met binnentuinen en open galerijen. Hopelijk zijn 
architecten hierin te stimuleren. 
Ineke V.: Er is een concreet plan voor 5 woonvormen voor ouderen in nieuw in 
te richten gebouwen. 
Maarten P.: Wil dat graag zien! 
Mees d.L.v.W.: Je hebt het thema eenzaamheid in stedelijke aanpak geïnitieerd. 
Wat is nu je rol? 
Maarten P.: Wijkgericht. Hoe kun je meer samenhang brengen om eenzaamheid 
te signaleren en/of “op te lossen”? Bijvoorbeeld de middenstand (kapper, 
fysiotherapeut, postbode etc.) er meer bij betrekken. Welzijn-op-recept wordt 
verder uitgerold. Fysieke omgeving. 
Frank S.: Ontmoetingsruimten zijn belangrijk; in Grand Café Genieten gebeurt 
wat dat betreft veel. 
Maarten P.: Dat staat hoog op de “behoud-lijst”. Maatschappelijk vastgoed moet 
bekeken worden. Buurtkamers e.a. moeten uitgebreid worden. Er komt een 
nieuwe ronde financiering. Het huidige stadsbestuur lijkt hierin positiever dan 
het vorige. 
Saskia H.: Onbeperkt Oost gaat niet alleen over de problemen in Oost. Het is 
gebiedsoverschrijdend: openbare ruimte moet voor iedereen veilig en 
toegankelijk zijn. Hoe gaat dat aangepakt worden? 
Maarten P.: Wijs concrete plekken aan waar aanpassingen voor fysieke en sociale 
toegankelijkheid nodig zijn. De laatste tijd is dit in het slop geraakt; het werd 
verwezen naar de centrale stad. We moeten een lijst opstellen van 
basisvoorzieningen. 
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Juliette F.: In Betondorp zijn we bezig de middenstand te betrekken bij signalering 
van eenzaamheid. 
Frank S.: Ook financiële toegankelijkheid is een pijnpunt. 
Els d.R.: Er moet aandacht zijn voor toegankelijkheid voor iedereen.   
Tunny J.: De OAR heeft een lijst van knelpunten. 
Mees d.l.v.W.: Ook wijkzorg en netwerk van beheerders kunnen een rol spelen 
i.v.m. eenzaamheid. 
Jan D.: In Middenmeer is er grote behoefte aan een trefcentrum. 
Saar B.: Een Buurtziekenhuis in de Sluisbuurt is gewenst (zie Z-Oost). Op 
IJburg/Zeeburg zijn er geen voorzieningen. Wat staat er in het bestemmingsplan 
Zeeburgereiland? 
Tunny J.: In Betondorp zijn te weinig betaalbare winkels. 
Nathalie C.: Hoe maak je kansen in de buurteconomie voor mensen die zich 
inzetten, maar niet verder komen dan vrijwilligerswerk + uitkering? 
Maarten P.: Dat is inderdaad erg belangrijk; hij wil daar graag over praten en 
plannen maken en/of bekijken. 
Dick O.: Is sceptisch over “Een nieuwe lente een nieuw geluid”, beleidsdocument 
van het stedelijk bestuur. Het klinkt mooi, maar er staat niets in over de 
uitwerking of concrete plannen. 
Maarten P.: Het college zal op zoek gaan naar kansrijke initiatieven, Wat betreft 
Oost: wij gaan in alle buurten kijken naar de kansen. 
Ineke V.: Morgen is er een bijeenkomst van de initiatiefnemers van de 
Woongroepen. Onderwerp:  Hoe informeren we de ambtenaren e.a. 
Tunny J.: Wij zijn heel breed bezig.  
Wel bedankt voor je komst. We hope op een goede samenwerking. 
Maarten P.: Jullie ook bedankt. We zullen elkaar regelmatig spreken! 
 
5. PAUZE 
 
6. Speerpunten 2018 
6.a. Happy Ouwer  
Volgende week is er een vergadering van de stuurgroep. We zijn bezig meer 
sleutelfiguren van migranten te benaderen. Met hen gaan we in gesprek hoe we 
verder gaan. 
6.b. Levenstestament. 
Annette W.: We zijn bezig het overzicht aan te vullen met “wilsbekwaamheid” en 
op de volgende vergadering van de werkgroep hebben we een overzicht over 
welke organisaties hier ook mee bezig zijn en of en hoe we eventueel kunnen 
samenwerken. 
6.c. 2de Symposium wonen 
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Tunny J.: Er wordt aan gewerkt; een vervolg moet zeker komen en de OAR moet 
weer betrokken worden. 
 
7. Laatste informatie 
-Samenwerking versterken in Indische Buurt (11/6): professionals van 
verschillende organisaties en vrijwilligers. 
-Netwerk “veilig oud in Oost” (14/6). Wat is het belang van zo’n bijeenkomst? Als 
je er niet direct mee te maken hebt, is het lastig iets bij te dragen. 
-Wijktafels 
Jan D.: Is er een onderzoek naar de effectiviteit van de Wijktafels?  
Nathalie C.: Verslaggeving ontbreekt. 
Saskia H.: Afgelopen week is een email rondgegaan waar je je kon inschrijven 
voor de verslagen. 
Frank S.: doel van de wijktafels is dat we elkaar zo snel mogelijk vinden. 
Mees d.L.v.W.: Bevorderen van toegankelijkheid, deskundigheid, verbinding, 
formeel en informeel. 
-Open dag Amsta. 
Tunny J.: Is er geweest. Nieuw appartementengebouw is vorige week geopend. 
Studio’s zijn klein. Ze schrok erg van de opzet. Mensen die zorg nodig hebben 
kunnen er wonen. Ze hebben niet gezegd hoe hoog de huur is. Er is nauwelijks 
begeleiding. 
Marianne W.: Heeft zich ervoor ingeschreven; voor haar situatie zijn er 
voldoende voorzieningen. 
 
8. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
 
9. DWARS door de Buurt. 
Suggesties: 
-Marianne W.: kwaliteit van de zorg thuis 
-Saar B.: over buurtziekenhuis in Zuid-Oost. Hoe loopt het? Ineke V.: interview 
met initiatiefneemster? Jan D.: het zou een oplossing kunnen zijn voor mensen 
die ver weg in een verpleeghuis terecht komen. 
 
10. Rondvraag 
-Mees d.L.v.W.: Kennisland e.a. starten binnenkort een project “Zingeving en 
ouderen”. Meer informatie gaat binnenkort via email rond. 
-Inge T.: Laat iedereen in het kader ‘plastic vrij’ zijn/haar eigen beker meenemen. 
Frank S.: Alles in dit gebouw w.b. consumptie is milieuvriendelijk c.q. recyclebaar. 
-Ria v.G.: Gaat Resto in de zomer door? Frank S.: Tot 17 juli en 14 augustus begint 
het weer; zie de AVI-lijst. 
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-Nathalie C.: er is een presentatie geweest over nut en effect van de maaltijd-
voorzieningen. Verslag opvragen bij Matti de Wit? 
-Joke H.: Er zijn allerlei zomeruitjes van De Klaproos. 
-Saar B.: Wanneer komt Anita Hohenstein? Tunny J.: ze was voor vandaag 
uitgenodigd, maar kon alleen het eerste uur. Maar Maarten P. zou dan komen. Zij 
zal in september of oktober komen. 
Saar B.: a.s. zaterdag is er veel te doen in het Oostelijk Havengebied. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


