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donderdag 13 – 12 – 2018  

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist, 
Tunny Jongejan-Maat, Saar Boerlage, Dick Oosterbaan, Hansje Albers Meijer, 
Nienke de Waal, Marianne Westerneng, Aller Weis , Jan Dijk, Mees de Lind van 
Wijngaarden. Ria Koimans, Afifa Tadmine, Elly v.d. Mortel,  Haly Karioen, 
Marianne Avontuur, Ria van Gerven, Tonny Bonnee, , Yousry Saad, Ineke Vervoort, 
Sonja Bhagwandin, , Bob van Weidom Claterbos, Coen Valenkamp, Tjandra 
Raghoenathsingh, Aisjah Kaskandar (Assadaaka), Janny Leenders -Post, Marike 
Soeterik (Dynamo)  
 

Berichten van verhindering: Annette Wiese, Annelies Teunissen, Joke Hagedoorn,  
Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Saskia Hubelmeijer, Nathalie Castillion, 
Madeleine Niesten, Hans Heitgeert.  

 
1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom. 
 
2.Korte mededelingen 
Tunny J.: -Madeleine Niesten en co. krijgen subsidie voor 6x de pilot eten met 
muziek; 3 februari is de eerste keer. 
-OAR-subsidie voor 2019 is toegekend, weliswaar met een korting van € 450,-, 
maar daar zullen we tegen protesteren. 
                  
3.1 Concept notulen 8 oktober 2018 
Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 
3.2 Thema: Evaluatie thema’s 2018 en vaststellen prioriteiten voor 2019 
Er is een lijst van 10 punten: 

1- Wonen 
Janny L.: Slotervaart ZH is gesloten. De banken konden indertijd wel gered 
worden. Waarom het ZH niet? Kunnen we er iets aan doen? 
Saar B.: In de Sluisbuurt moet een buurt ZH komen. De bewoners gaan daar werk 
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van maken. Zal de OAR dat initiatief steunen? 
Antwoord: Ja. 
Dick O.: Je hebt als burger mogelijkheden om te kiezen: in maart voor de 
Provinciale Staten; in mei voor het Europees parlement; tot eind december kun 
je van zorgverzekeraar veranderen. Op de informatietafel ligt daar een paper 
over. Neem mee en lees het! 
Tunny J.: In de gemeenteraad is een tumultueuze vergadering over Slotervaart 
geweest. Als daar iets uitkomt, kunnen we dat wellicht steunen. 

2- Armoedebeleid 
Tunny J.: De gemeente heeft een enquête rondgestuurd hierover. Misschien 
kunnen we met een paar mensen een groepje vormen rond dit onderwerp? 
Els N.: Laten we eerst alles inventariseren en onze prioriteiten stellen. We kunnen 
niet alles doen. 

3- Mobiliteit 
OV en toegankelijkheid is belangrijk. Onbeperkt Oost is hier intensief mee bezig 
en houdt ons op de hoogte. 

4- Ketenzorg 
Deze is in ontwikkeling. We houden het in de gaten. Als wij signalen krijgen over 
zaken die goed of niet goed gaan, meld die dan. 

5- Monitoren Wijktafels 
De OAR-leden die de wijktafels bezoeken hebben daar al vragen neergelegd over 
de verslaglegging, de uitwisseling van thema’s, de coördinatie e.d. Tijdens iedere 
wijktafel zullen we daar op terug komen. 

6- Levenstestament 
Het thema is op verschillende manieren aan de orde gesteld. Als er vragen zijn 
om meer informatie, is het groepje dat het Overzicht heeft samengesteld bereid 
daar op in te gaan. De welzijnsorganisaties hebben begeleiding toegezegd van 
mensen die een levenstestament willen opstellen. Misschien is het zinvol in 2019 
nog eens aan PR te doen, zoals in de vorige OAR-vergadering is besproken. 

7- Wijkzorg 
Hierin zijn ook allerlei ontwikkelingen, die we zeker in de gaten moeten houden. 

8- Ouderenbeleid 
Saar B.: Er zijn plannen in de maak voor een breed platform van ouderen. NOAR 
en enkele andere organisatie en individuen zijn hier mee bezig. Het zou een 
adviesgroep over ouderenbeleid voor de Gemeenteraad moeten worden. De 
Gemeenteraad is bereid daar financiële steun aan te geven. Mogelijk dat in 
januari een start gemaakt kan worden. 

9- Samenwerking met migrantenorganisaties 
Mede door de activiteiten van Happy Ouwer is hierin veel “winst” geboekt. Dit 
moeten we vasthouden en elkaar hierin stimuleren. 
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10- Bestuurlijk stelsel 
We moeten goed in de gaten houden hoe het nieuwe stelsel uitpakt b.v. wat 
betreft de invloed van het Stadsdeel op de Stad en van de burgers op het beleid 
van SD en Stad. 
 
Er is geturfd welke prioriteit gegeven wordt aan de diverse thema’s. 
Ouderenbeleid is een overkoepelend belang en centraal thema. 
Verder scores: wonen 24 stemmen, armoedebeleid 10, mobiliteit en bestuurlijk 
stelsel ieder 6, samenwerking met migrantenorganisaties en ketenzorg ieder 5, 
wijkzorg 2. Happy Ouwer wordt gekoppeld aan wonen en armoedebeleid. 
 
Tunny J.: Hoe kunnen wij vorm geven aan participatie in het ouderenbeleid? 
Dick O.: Komende dagen zijn er overleggen. De vooruitzichten zijn positief, omdat 
Gemeenteraad en wethouder het ondersteunen. 
Tunny J.: Er moet wel goed gerapporteerd worden. 
Mees dLvW.: De OAR heeft allerlei lijntjes naar de politiek. Die moeten meer 
samenwerken, zodat hun gezamenlijke stem meer effect heeft. 
Janny L.: Waarom houden we er niet een thema-bijeenkomst over? 
Sonja B.: De bedoeling van deze bespreking is de belangrijkste punten vast te 
stellen en daar plannen voor te maken. 
Saar B.: Er is € 10 miljoen uitgetrokken voor wonen van ouderen. 
Dick O.: Op 11/01/2019 om 11.00 uur wordt het ouderenbeleid besproken in 
D’Oude Stadt, Kerkstraat 123. 
Tunny J.: Wensen van ouderen w.b. woongroepen komen naar voeren. Daarom 
is het belangrijk  te weten wat de bestemmingsplannen van Oost zijn. 
Aisjah K.: Wordt er rekening gehouden met “pendelaars”, mensen die een half 
jaar in hun thuisland wonen en de andere helft in Nederland? Vaak wegens 
slechtere voorzieningen in het thuisland remigreren ze niet. 
Saar B.: De gemeente is bereid en heeft er geld voor om mee te werken aan 
woongroepen e.d. Voor pendelaars moeten er misschien aparte regelingen 
komen. 
Afifa T.: Zij heeft contacten met mensen die terug zijn geweest naar hun 
thuisland, maar die terug gekomen zijn wegens gebrek aan zorg en familie e.d. 
Ouderen weten vaak niet waar ze aan toe zijn. 
 
Prioriteiten 2019: 
-Ouderenbeleid / wonen 
-Armoede (nader definiëren en actie plannen) 
-Happy Ouwer: ‘onderhoud’ 
-Levenstestament: ‘onderhoud’. 
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Dick O.: Zullen we een rondje maken wie waaraan wil meewerken? 
Haly K.: Wil meedoen aan armoedebeleid. Zij leeft al 12 jaar op de armoedegrens 
en heeft veel expertise. 
Marianne A., Afifa T., Marike S. (Dynamo) doen ook mee. 
Tunny J.: Saskia H. wil daar ook aan meedoen. 
 
4. PAUZE 
 
5. Zorgverzekering 2019 
In de pauze en na de vergadering kunnen aan Dick O. vragen worden gesteld. Op 
de informatietafel ligt een paper van Dick met alle informatie; die kan 
meegenomen worden. 
 
6. Laatste informatie 
Op 19 december 14.00-18.00 uur “wensen festival”: presentatie uitkomsten van 
het behoeften- en wensen-onderzoek van bewoners 75+ van Middenmeer. In 
Grand Café Frankendael. Iedereen welkom.     
 
7. Overige onderwerpen 
-AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
Aanvullingen voor de AVI-lijst doorgeven aan Frank. 
-Vrijwilligersfeest 27 november. Enkele mensen zijn geweest. 
Coen V.: Van te voren op hindernissen gecontroleerd; de meeste werden 
opgelost. Het was wel gezellig, maar de mensen mengden niet. 
Tunny J.: Op de uitnodiging stond de verkeerde ingang aangegeven.  
Janny L.: Wie waren er uitgenodigd? 
Frank S.: Via buurthuizen, kennissen etc. 
Marike S.: De gemeente stuurt oproep aan vrijwilligersorganisaties die moeten 
werven. 
Afifa T.: Men wordt uitgenodigd via vrijwilligersorganisaties en 
welzijnsorganisaties. Maar het loopt vaak verkeerd: mensen die ervoor in 
aanmerking komen weten van niets. 
- Op 21/12 komt Erik Scherder in Café Genieten over muziek en dementie. Je kunt 
je nog opgeven bij Frank. 
-Met de Wmo-voorzieningen zijn er weer allerlei problemen. Cliëntenbelang 
maakt zich daar op een goede manier hard voor met de nieuwe wethouder. 
Misschien is er kans op meer uren HbH. Er zijn signalen dat er nu geminderd 
wordt. Veel officiële welzijnwerkers lezen de regels niet; daardoor schiet de 
monitoring tekort. 
 



 

5 

 

 -Volgende OAR-vergadering: 17 Januari = 3de donderdag, om 14.30 uur. 
 
7. DWARS door de Buurt. 
Deadline 17 januari. Onderwerp: Hulp bij het Huishouden 
Saar B.: De Wmo-adviesraad heeft een goed advies geschreven aan de 
Gemeente. Saar heeft de stukken en zal ze op verzoek rondsturen. 
8. Rondvraag 
Tunny J.: Jumbo schijnt kleine autootjes te hebben die mensen gratis brengen en 
ophalen van bezigheden (buurthuizen, huisarts). 
Marianne A.: Kreeg onaangekondigd een Greenwheel parkeerplaats voor haar 
deur. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


