
 

1 

 

donderdag  6 – 09 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Tonny Bonnee, Henny 
Vink-Koopman, Gerard Vink, Els Nicolas (notulist, , Tunny Jongejan-Maat, 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,  Ineke Vervoort, Joke Hagedoorn, Saskia Hubelmeijer, Coen 
Valenkamp. Hansje Albers Meijer, Jannet Weeteling, Marianne Avontuur,  Nienke 
de Waal, Sonja Bhagwandin, Madeleine Niesten, Leendert Simson, Ivy George, 
Fatima Khallouqi. 
 
 

Berichten van verhindering: Aller Weis , Jan Dijk, Marianne Westerneng, Ria 
Koimans, Afifa Tadmine, Tjandra Raghoenathsing. 
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom.  
  
2.Korte mededelingen 
-Tunny J.: *Carla de Boer, oud bestuurslid van de OAR, is overleden. Er gaat een 
kaart rond om haar partner te condoleren. 
*WOON wil informatie geven aan kleinere organisaties. 
*Op 8 september is er infomarkt op C.Huijgensplein van 10.00-16.00 uur. OAR 
heeft ook een stand. Er liggen daar ook lijsten om klachten over OV en scooter-
beleid op te schrijven. Kom langs! 
*In de Echo staat een artikel van Ellen van Eijk, medewerker van RAR, over het 
nieuwe GVB OV. Kopie ligt op de leestafel. 
-Saskia H.: Lex Hendrikse zal in RAR de klachten over lijn 19 inbrengen. 
-Bertie v. G.: Haar metro-ervaring: vaak wachten; op CS slechte aanwijzingen 
waar je naar toe moet. 
-Saar B.: De metro was uitgevallen toen ik mee wilde.. 
-Tunny J.: De roltrappen zijn verschrikkelijk. 
-Frank S.: Het a.s. scooterbeleid is hopeloos; gevaarlijk omdat ze op de 
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autorijbaan moeten; mensen met een langzame maar verouderde brommer e.d. 
mogen niet meer meedoen. Hij zal hierover inspreken in de Centrale Stad. 
-Marianne A.: Door de scooters is het gevaarlijk voor de fietsers op het fietspad. 
-Saar B.: Sinds de nieuwe metro en GVB-lijnen is het fijnmazige net van OV sterk 
achteruit gegaan, zodat veel mensen, ouderen o.a. hier minder gebruik van 
kunnen maken wegens de grotere afstanden en dus waarschijnlijk vaker met AOV 
zullen gaan, een goede, maar dure voorziening. Daar moeten we het over 
hebben!  
-Madeleine N.: Iedereen bedankt voor het meeleven tijdens haar ziekte. 
*Brasserie de Poort is dagelijks geopend; vrijwilligers zijn medewerkers van 
Ymere; Ymere wil meer verbinding stimuleren. Graag op de website melden. 
-Saskia H.: In Ramses Shaffyhuis is op dinsdagmiddag dansles. Zie de AVI-lijst. 
 
3. Concept notulen 3 mei 2018 
Notulen worden vastgesteld. 
 
4. Thema 
4.1. Werkgroep “Toegang tot wijkzorg Middenmeer” 
-Tunny J.: Er zijn in Middenmeer veel 80+ers die niemand hebben die naar hen 
omkijkt. Het plan is signalen hierover op te halen ook bij werkende mensen in de 
buurt (b.v. winkeliers e.d.). Een belangrijk punt is: waar kun je signalen melden 
zodat je weet dat er iets gedaan wordt. Een vast meldpunt? 
Joke H.: De leefbaarheid neemt toe als er meer ontmoetingsplaatsen zijn. We 
hebben het plan het “Klaprozenhuis” op te zetten. Terug naar de tijd van “hoe 
gaat het met je buren”. Dan heb je geen meldpunt nodig. 
Frank S.: Dat gaan we ondersteunen! 
Dick O.: In Middenmeer is een vaste postbode, die heel sociaal is en veel weet 
over de buurt en de bewoners. 
Saar B.: Een buurtkamer met in de ochtend een vast koffieuur is heel nuttig. 
 
4.2. AutoMaatje 
Manon Schoneveld en Bryan (SD-Oost) en Jasmijn van Katwijk (SD-Nieuw West) 
 
Jasmijn v. K.: AutoMaatje loopt al in Nieuw West. Het is een burennetwerk waar 
mensen met een auto anderen naar afspraken, activiteiten, leuke dingen etc. 
brengen en ophalen. Veel mensen vinden het leuk om te doen. In februari is het 
gestart in Nieuw West en het loopt goed. Nu zijn er + 60 ritten per maand.  
Coen V.: Rijdt de Winkelwagen op dinsdag en donderdag, haalt mensen op en 
brengt hen naar het winkelcentrum en haal hen na een uur weer op à € 2,- 
De bus is van Dynamo. Een vraag is: hoe zit het bij AutoMaatje met de 
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parkeerkosten? 
Jasmijn v. K.: de rijders krijgen € 0,30 p.km. De parkeerkosten zijn meestal voor 
de klant. 
Sonja B.: Wat zijn de kosten voor de gebruiker? 
Jasmijn v. K.: Het bedrag is landelijk vastgesteld. De autobezitter moet verzekerd 
zijn en een VvG hebben. 
Tunny J.: In Zuid is een regeling dat parkeren aan half uur gratis is. 
Manon S.: Er zijn verschillende mogelijkheden: kraskaart, mantelzorgvergoeding; 
er wordt onderzoek gedaan wat de beste oplossing is. 
Jasmijn v. K.: AOV is goedkoper, maar met AutoMaatje willen we mensen 
bereiken die iets meer nog hebben. 
Annelies T.: Zij was vrijwilliger als maatje in de Amstelbuurt. Er was behoefte aan 
begeleiding naar het ziekenhuis. Dus AutoMaatje voorziet in een behoefte. 
Saar B.: In sommige SD’s krijgen mensen goed voorzieningen, maar in ander niet. 
Daarom zou het voor iedereen te gebruiken moeten zijn, zoals AOV ook voor 
iedereen is. 
Tunny J.: Is er contact met Burenhulp? 
Jasmijn v. K.: Ja en we willen dat intensiveren. 
Marianne A.: Ziekenhuisbegeleiding is ook goed bij een consult en als er daar info 
wordt gegeven. 
Jasmijn v. K.: Door AutoMaatje wordt niet  gevraagd bij een consult te zijn; 
eventueel kan dat persoonlijk afgesproken worden. 
Inge T.: Artsen zouden verplicht moeten worden een schriftelijk verslag van een 
gesprek te maken. 
Frank S.: Dat is een ander onderwerp; daar gaat het nu niet over. 
Jasmijn v. K.: Bij Burenhulp hebben ze de sociale kaart voor eventuele 
verwijzingen, laagdrempelig. 
Juliette F.: Hoe gaat het nu verder? 
Bryan: Uit dit gesprek maken wij op dat de OAR achter dit initiatief staat. Wij 
gaan in het SD verder met de uitwerking. Het is misschien goed om over 1 à 2  
maanden weer langs te komen om over de vorderingen te spreken. 
Bertie v. G.: Hoe gaat de werving? 
Jasmijn v. K.: Via de welzijnsorganisaties, buurthuizen e.d., de lokale pers, 
kranten etc. 
Bryan: Wat zou goed werken? 
Bertie v. G.: lokale media, huis aan huisbladen 
Saar B.: werken ze ook op zondag? 
Jasmijn v. K.: Ook wel; het verschilt per vrijwilliger. 
Tunny J.: Hoe is een eventueel evenement toegankelijk te maken voor mensen 
met een beperking? 
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Manon S.: Daar komen we op terug. 
Bryan: De volgende keer brengen we info-materiaal mee. 
Frank S.: Dank aan Manon, Bryan en Jasmijn voor hun komst en tot de volgende 
keer. 
 
5. PAUZE 
 
6. Speerpunten 2018 
6.a. Happy Ouwer  
Tunny J.: 
-Documentaire film wordt aan gewerkt en wordt heel interessant. 
-We hadden als inleidende spreker Maarten Poorter gevraagd, maar hij kan niet. 
We zoeken verder; we denken aan Marjolein Moorman. 
-De bijeenkomst is vrijdag 5 oktober van 13.30-18.00 uur in de Meevaart. 
 
6.b. Levenstestament. 
Annette W.:  
-Het komt op de OAR-agenda van 8 november. 
-In de volgende Dwars staat er een artikel over. 
-Bij de wijktafels brengen we het onder de aandacht en vragen naar hun 
eventuele inbreng en ondersteuning van mensen die een levenstestament willen 
opstellen. 
 
6.c. 2de Symposium wonen 
Ineke V.: Volgende maand op 23 oktober is er een vergadering van de 
begeleidingsgroep. Verder is er nu geen nieuws. 
 
6.d. 
Wijktafels 
Tunny J.: 
We hebben als OAR-bestuur geen goed zicht op de stand van zaken. Er worden 
geen verslagen gemaakt c.q. rondgestuurd. Het doel van de wijktafels is/was het 
netwerk in de buurt versterken en signalen oppikken, maar we verliezen het 
overzicht over hoofd- en bijzaken. 
Daarom houden we een speciale OAR-bestuursvergadering om e.e.a. helder(der) 
te krijgen. 
Bob v. W.C.: Wil naar de wijktafel van WGrM; waar is het?  
Zie AVI-lijst. 
 
De Alliantie Wijkzorg Amsterdam Oost heeft sinds augustus een nieuwsbrief. 
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Tunny zal deze doorsturen. Iedereen kan dan desgewenst zich erop abonneren. 
 
7. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
Aanvullingen voor de AVI-lijst doorgeven aan Frank. 
- 4 oktober is er na de plenaire vergadering een borrel in Café Genieten. 
In november en december zijn de plenaire vergadering op de tweede 
donderdag resp. 8/11 en 6/12. 
- Op 1ste kerstdag is er een kerstdiner in Café Genieten, waarschijnlijk à € 5,-. Van 
tevoren opgeven bij Frank. 
- Op 21/12 komt Erik Scherder in Café Genieten over muziek en dementie. Van 
tevoren opgeven bij Frank. 
  
8. DWARS door de Buurt. 
Suggesties: 
Saar B.: In het nieuwe bestuurlijke stelsel lijkt meer ruimte te komen b.v. voor: 
hoe organiseer je de buurt en kunnen ouderen daarin een rol spelen. Er zijn veel 
goede, maar ook minder goede voorbeelden. Een optimistisch geluid over 
buurten in DWARS kan inspirerend zijn. 
Annette W.: Maakt Saar daar een opzet voor? 4 okt. Is de deadline. 
Saar B.: Ja ik wil!! 
 
9. Rondvraag 
- Henny V.: krijgt volgende week 2 trapliften. Hoera! 
- Inge T.: Hoe is het leven in Akropolis? 
- Nathalie C.: Wat is het programma van de Burendag Jerusalem? Antw. Staat 
misschien op de website. 
- Saskia B.: Kan in het artikel in DWARS verwerkt worden op welke punten de SD’s 
meer ruimte en geld krijgen en waarvoor? Saar doet haar best. 
- Tonny B.: Er komt een symposium over het vliegverkeer.  
- Ineke V.: Er is nog steeds geen nieuws over Robert Koch; er wordt totaal niet 
gereageerd op telefoontjes of mails. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
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