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donderdag  4 – 10 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Henny Vink-Koopman, 
Gerard Vink, Els Nicolas (notulist, , Tunny Jongejan-Maat, Saar Boerlage, Ria van 
Gerven, Juliette Franssen (Dynamo), Dick Oosterbaan, , Bob van Weidom 
Claterbos,   Saskia Hubelmeijer,. Hansje Albers Meijer, Nienke de Waal, Sonja 
Bhagwandin,,  Fatima Khallouqi. Marianne Westerneng, Aller Weis , Jan Dijk, 
Tjandra Raghoenathsing, Mees de Lind van Wijngaarden.  Linda Vrede, Madeleine 
Niesten, Arie van Tol.  
 

Berichten van verhindering, , Ria Koimans, Afifa Tadmine, Annette Wiese , Inge 
Tramm, Annelies Teunissen, Ineke Vervoort, Coen Valenkamp, Els de Ruiter.  

 
1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. 
Speciaal welkom aan Mireille van Gils en Linda Vrede.  
  
2.Korte mededelingen 
-Volgende OAR-vergaderingen: 8 november (= 2de donderdag) 
     13 december (= 2de  donderdag) 
-21 december komt Erik Scherder in Café Genieten; z.s.m. opgeven bij Frank 
-25 december is er een kerstdiner in Café Genieten; z.s.m. opgeven bij Frank; 
kosten € 5,-, vooraf betalen. 
-Tunny: Derde inhoudelijke bijeenkomst van “Samen gelukkig ouder worden in 
Oost”  (=Happy Ouwer 3.0) is op 15 november in de Jungle, 2de van 
Swindenstraat.  Er komen nog flyers en andere PR. Morgen om 13.00 uur is een 
voorvertoning van de documentaire in de Meevaart. Iedereen welkom.                      
 
3.1 Concept notulen 6 september 2018 
Notulen worden vastgesteld. 
N.a.v.: Jan D. heeft vragen over De Klaproos; Kijk op AVI-lijst. 
   Saar B.: heeft mededeling over Symposium Wonen. Komt aan de orde bij 
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punt 5 van de agenda.. 
 
3.2 Thema 
Presentatie uitkomsten “Preventief huisbezoek 75+ in Middenmeer” door 
Mireille van Gils en Linda Vrede. 
 
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie. Mireille is coördinator; Linda is  
verbonden aan Dynamo. Humanitas organiseert o.a. lotgenoten contacten en 
eenzaamheids-projecten. In dat kader is het onderzoek gedaan in opdracht van 
de gemeente en op verzoek van de OAR. 
Het onderzoek is niet zoals het gangbare Preventief huisbezoek 75+. Het is 
breder: onderzocht is wat de wensen en de behoeften zijn en wat er aanwezig is 
of ontbreekt. 
In samenwerking met Dynamo en de OAR is een vragenlijst opgesteld. 
Door de gemeente zijn 662 bewoners geselecteerd en heeft hen een brief 
gestuurd met het verzoek aan het onderzoek mee te werken. 
141 mensen hebben zich aangemeld voor deelname, d.i. 21%. Er waren 106 
deelnemers = 16%. Er zijn 80 bezoeken afgelegd. 
De meeste deelnemers waren vrouwen. 91% woonde langer dan 5 jaar in de 
buurt, gemiddeld zelfs 41 jaar. Ze voelen zich verbonden met de straat en met de 
buurt. 
Alle deelnemers hebben een Sociale kaart gekregen met adressen om 
desgewenst hulp te vragen. 
Alle deelnemers krijgen het verslag van het onderzoek en hun wordt gevraagd: 
wat kan er gebeuren en willen ze meedoen, bijvoorbeeld in een buurtoverleg? 
 
Mireille zal het verslag naar Tunny en Els N. sturen, die het verder kunnen 
verspreiden naar de OAR. 
 
Er zijn in het onderzoek vragen gesteld over: 
-De woonsituatie 
-Zelfredzaamheid 
-Contacten 
-Veiligheid 
-Gezondheid  
-Mantelzorg 
-Aanbevelingen aan Stadsdeel en Gemeente 
-Behoeften. 
Op al de punten zijn veel klachten en suggesties ingebracht. Deze zijn in het 
verslag te vinden.  
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Saar B.: Is er gevraagd of en wat ze buiten de eigen buurt doen of zouden willen 
doen. 
Mireille v.G.: Ja. 
Frank S.: Is er onderscheid gemaakt tussen Middenmeer 1 en Middenmeer 2; er 
is een groot verschil tussen beide buurten. 
Mireille v.G.: ik zoek het uit. 
Saar B.: De OBA is maandagmorgen gesloten, terwijl dat juist een plaats is waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en een prettig gesprek kunnen voeren. 
Marianne W.: De Horeca laat je niet naar de wc gaan. In het OV is er weinig plaats 
voor minder validen, kinderwagens e.d. 
Mees d.L.v.W.: De niet-respondenten kunnen juist behoeften en wensen hebben. 
Naar de gemeente zou dit een voorbehoud bij het verslag kunnen zijn. 
Dick O.: Het aantal expats is hoog i.v.m. Science Park; is dat gemeld in het 
onderzoek? 
Jan D.: De Huijgensdag was positief, maar hij miste duidelijke aankondigingen b.v. 
via posters. Er zijn grote verschillen in de buurten, b.v. de v.d. Waalstraat waar 
een kant huizen in eigendom staan en aan de andere kant sociale huurwoningen. 
Madeleine N.: Er is een burgerinitiatief ingediend om iedere 1ste zondag van de 
maand Live Artists met een hapje en een drankje in Flevopoort te houden.  
SD-bestuur staat er positief tegenover. 
 
4. PAUZE 
 
5. Speerpunten 2018 
5.a. Happy Ouwer  
Tunny J.: De komende week komen de uitnodigingen. De dag is 15 november in 
de Jungle, 2de van Swindenstraat 26 vanaf 13.30 uur. Steeds meer Turkse vrouwen 
doen mee. 
 
5.b. Levenstestament. 
-Het komt op de OAR-agenda van 8 november. Met de uitnodiging wordt de 
laatste versie van “Overzicht Levenstestament” meegestuurd. 
-In de laatste 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. 
 
5.c. 2de Symposium wonen 
Saar B.: 11 okt. Is er overleg met ambtenaren; Saar en Hansje gaan er heen. Zij 
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zullen aandringen op een bijeenkomst wonen en ouderen. 
In een commissievergadering in de Stopera is besloten dat gemeente-
eigendommen worden verkocht, tenzij –op tijd- vanuit gebruikende organisaties 
protesten komen (b.v. zondagsschilders). Robert Koch is aangemeld als discussie 
plaats. Er komt een nieuwe bijeenkomst. Misschien positief? OAR stelt het aan 
de orde in het bestuurlijk overleg. 
 
5.d. Wijktafels; er zijn er 9 in Oost 
Tunny J.: We gaan de wijktafels monitoren. We zijn ze aan het bevragen over de 
deelnemers: wie is waar te vinden en wat voor zorg wordt (niet) geleverd? Wie 
bepalen de thema’s van de wijktafels? Wie maakt de verslagen en wie krijgen 
die? Momenteel moet HbH weer op de agenda komen. De evaluatie van 2018 is 
nog niet rond, maar er zijn veel klachten. 
Madeleine N.: Ik heb HbH, maar ik heb nog nooit een correcte rekening gekregen 
en altijd te laat. 
Saar B.: Veel mensen krijgen niet (genoeg) wat ze nodig hebben. De grote 
organisaties “doen maar wat”, maar op klachten wordt niet gereageerd. In de 
gemeenteraad is besloten er streng op te letten. 
Mees d.L.v.W.: Wijktafels monitoren is toch meer dan HbH? 
Els N.: We bevragen hen op de structuur: de continuïteit, duidelijkheid en 
toegankelijkheid. HbH is één onderwerp. 
 
5.e. De burendagen zijn over het algemeen positief verlopen. 
 
6. AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
Aanvullingen voor de AVI-lijst doorgeven aan Frank. 
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 à € 5,-. Van tevoren 
opgeven en betalen bij Frank. 
- Op 21/12 komt Erik Scherder in Café Genieten over muziek en dementie. Van 
tevoren opgeven bij Frank. 
  
7. 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. Saar klimt in de pen! 
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8. Rondvraag 
- Henny V.: heeft 2 trapliften. Hoera! 
- Madeleine N.: Er komt een bijeenkomst in de Flevoflat “verjaag de rat”. Er 
moeten sluitende afvalbakken komen. 
- Dick O.: De zorgverzekeraars moeten voor 12 november hun voorzieningen 
programma bekend maken. Op de volgende vergadering zal hij de hulp-websites 
inbrengen. 
- Saar B.: OAR-Zuid heeft een advies aan SD gestuurd en daarna naar de Centrale 
Stad. Zij stelt voor dat alle OAR-en dat doen en dat een kopie van het advies ook 
naar NOAR gaat. 
Mees d.L.v.W.: Dinsdag middag is in de Eltheto kerk “Grijswaarde”, een 
bijeenkomst over hoe je als oudere behoeften kunt peilen. Folder ligt op de 
informatietafel. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


