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donderdag 17 – 01 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist, 
Tunny Jongejan-Maat, Dick Oosterbaan, Nienke de Waal, Marianne Westerneng, 
Aller Weis. Ria Koimans, Afifa Tadmine, Elly v.d. Mortel,  Haly Karioen, Ria van 
Gerven, Tonny Bonnee,, Ineke Vervoort, , Tjandra Raghoenathsingh, Aisjah 
Kaskandar (Assadaaka), Janny Leenders-Post, Saskia Hubelmeijer, Asha 
Ramkisoensing, Aller Weis, , Annelies Teunissen, Henny Vink-Koopman,Nelleke 
Vatri, Louk Oostburg   
 

Berichten van verhindering: Annette Wiese, Gerard Vink, Nathalie Castillion, 
Madeleine Niesten, Hans Heitgeert.  , Saar Boerlage, Jan Dijk, Mees de Lind van 
Wijngaarden, Sonja Bhagwandin, , Bob van Weidom Claterbos, Coen Valenkamp, 
Dini Eekhuis, IngeTramm, Jan Dijk.  

 
1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom en 
wenst iedereen een voorspoedig 2019. 
 
2.Korte mededelingen 
-Frank S.: Na de vergadering om 16.15u is er in Café Genieten een 
Nieuwjaarsborrel i.s.m. Wijkopbouworgaan. Iedereen welkom! 
Het kerstdiner in Café Genieten was een daverend succes. Chefkok van Eetcafé 
De Avonden had een 5-gangendiner à € 5,- gekookt. 
We willen met Pasen (chefkok van de Roode Leeuw heeft toegezegd) en met 
Pinksteren dit weer doen. 
-Annelies T.: Klankspoor heeft een geluidsopname van mensen met dementie 
gemaakt. 
Tunny J.: In maart komt Joke Hagendoorn over dementie. 
 
-Ryan Scheerhorn: Hij is met collega hier eerder geweest om Auto-maatje te 
introduceren. Het project houdt in dat buren met een auto met buren zonder 
auto, maar problemen hebben met vervoer (OV o.a.) naar een activiteit gaan. In 
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Nieuw-West zijn  ze daar al gestart en het is heel succesvol. 
In februari gaan we in Oost van start. Maarten Poorter doet de “aftrap”; de 
datum en plaats worden z.sp.m. bekend gemaakt. 
Vraag: zijn er in Oost evenementen of activiteiten waar Auto-maatje bekend kan 
worden gemaakt? 
Frank S.: Op dinsdagavond tijdens het diner in Café Genieten. In de buurtsoos op 
Java-eiland dinsdag- en vrijdagmorgen. 
Haly K.: bij de Wijktafels. 
Afifa T.: in buurthuis Oosterpark kunnen flyers verspreid worden; ook in de 
Kastanjehof. 
Tsjandra R.: in de Kraaipan op woensdag 
Saskia H.: in de Elthetokerk tijdens het diner op maandag van 18.00-19.00 uur. 
Ryan S.: de kosten voor de ‘meerijder’ zijn € 0.30 per km. voor de benzinekosten.  
Voor de parkeerkosten is nog niets geregeld; sommige rijders vragen niets; 
andere een bijdrage. Als het project in meer buurten komt kunnen we aan de 
Gemeente een regeling voor de stad vragen. Als er nu problemen zijn: laat het 
ons weten! 
Saskia H.: een vrouw wilde een proefrit maken met de scootmobiel maar wist 
niet waar ze terecht kon. 
Frank S.: Er zijn verschillende plaatsen waar het kan; wordt uitgezocht. 
 
Frank bedankt Ryan voor zijn komst en toelichting. 
                  
3.1 Concept notulen 13 december 2018 
Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 
 
4. Thema 
4.a Uitspraak proefproces van Cliëntenbelang tegen Amsterdams Wmo-beleid: 
- Tijdseenheid (= hoeveel uren wordt toegekend voor HbH) moet geïndiceerd 
worden; 
- Gemeente moet zorgplan indiceren en niet de zorgaanbieder. 
Conclusie: duizenden indicaties zijn onwettig genomen en moeten herzien 
worden. 
We moeten volgen wat er nu gebeurt. 
Haly K.:  Als je een laag inkomen hebt, kun je je rekeningen van Wmo-
voorzieningen naar je zorgverzekeraar sturen; je kunt dan een vergoeding 
krijgen. 
Bezwaarschriften helpen soms wel, soms niet, maar het is de moeite waard het 
te proberen. 
4.b Samenhangend ouderenbeleid  
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Nota van Kenniskring wonen en zorg van de stadsdorpen. 
Stadsdorpen zijn groepen mensen die in een buurt met elkaar allerlei dingen 
organiseren en regelen, b.v. klussen voor elkaar, koffie uurtjes, wandelgroepen 
etc. Alles op vrijwillige basis en autonoom, d.w.z. zonder inmenging van de 
overheid en zonder partij-politieke banden. Sommige stadsdorpen zijn een 
vereniging of corporatie, de meesten hebben geen formele structuur. 
Saskia.H.: Stadsdorp is nog een jong fenomeen, maar lijkt erg aantrekkelijk: 
uitruil van hulp en activiteiten met mensen die je kent, of leert kennen. In Oost 
is een initiatief voor een roze stadsdorp. Ger v.d. Bon is trekker. 
Haly K.: In haar buurt was een alleenstaande oudere, die niemand had om 
voorzieningen voor hem aan te vragen. Haly ging voor hem naar het Loket, maar 
werd afgewezen. 
Tunny J.: In een mantelzorgoverleg kwam naar voren dat er coaches zijn voor 
alleenstaanden in nood. Waarschijnlijk is dat te regelen via het Loket. Het is een 
officiële regeling. 
Els N.: In een stadsdorp is er altijd wel iemand die weet hoe je professionele 
ondersteuning kunt krijgen. 
Ria K.: In Diemen is er nauwe samenwerking tussen huisartsen, gemeente en 
Wmo; dat werkt goed. 
Dick O.: In stadsdorp Zuid is een gemixte groep, breed maar autonoom. 
Annelies T.: Zij vindt de nota wat ambtelijk en bezmoeizuchtig. 
Ria K.: In allerlei buurten in Diemen is er een gelijkwaardige uitwisseling tussen 
burgers en professionals. Kleinschalige buurtaanpak. Gesprekken over ‘wat 
willen we’. Daar komt soms uit dat ze iets van een professional willen en vragen 
dan een professional erbij om te overleggen. Overal ontstaan zo buurtjes waar 
men elkaar kent en kan aanspreken. 
Asha K.: Zo gaat het ook in Zuid-Oost: van onder af worden bewonersplatforms 
opgezet. Het stadsdeel faciliteert. De bewoners zijn nu bezig sleutelfiguren, 
kwartiermakers en andere professionals bij elkaar te brengen. 
Dick O.: NOAR werkt aan een nieuwe organisatie om het beleid van de gemeente 
te beïnvloeden “Actieve Ouderen Amsterdam”. Morgen wordt een plan 
besproken en dat willen we zo breed mogelijk onder belanghebbenden 
verspreiden. Het plan wordt na morgen rondgestuurd. 
Ineke V.: In Robert Koch proberen we een nieuwe wooncoöperatie te vormen. In 
2015 is de woningwet veranderd. Vroeger had je sociale woningen en eigen 
woningen. Als je een woongroep wilde in sociale huurwoningen blijf je huren van 
de woningcorporatie en had je niet veel te vertellen. Nu kun je vanaf 5 woningen 
een coöperatie vormen, die het beheer, de toewijzing en de hoogte van de huur 
bepaalt. De overheadkosten van de corporatie vervallen daarmee. Wij willen een 
vorm waarbij eigenaars en sociale huurders samen eigenaar en beheerder 
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worden. De “rijke” eigenaars investeren daarin, maar krijgen via de 
huuropbrengsten een deel van de investering terug. De wooncoöperatie bepaalt 
dan alles wat er met het pand gebeurt. 
Haly K.: Onze groep is een beheer-coöperatie; het eigendom blijft bij de 
woningcorporatie. 
Dick O.: In zijn straat worden veel sociale woningen verkocht aan privé personen, 
worden opgeknapt en peperduur. Het zijn huizen van De Key. 
4.c 
We zijn een overzicht aan het maken van wat er aan Wmo- en WLZ-voorzieningen 
zijn in Oost, zodat bewoners weten wat er mogelijk is en waar ze moeten zijn om 
het aan te vragen. 
 
5. Laatste informatie 
- De terugkoppeling van de enquête naar de behoeften van ouderen in 
Middenmeer (Frankendael 19 dec.) viel niet mee. Er waren nog veel vragen; het 
is dus nog niet klaar. 
Tonny B.: Zij is ook benaderd voor de enquête door jonge mensen. Zij heeft 
geweigerd, zoals 8 andere buurtgenoten. Wat moet ik mijn hele leven vertellen 
aan zo’n jongmens? 
- Schouw OBA Javaplein 
Saskia H.: CBA had ons verzocht een schouw te doen vóór eind 2018. Op de 
website van de gemeente komt welke openbare gebouwen wel of niet 
toegankelijk zijn. We moesten een vragenlijst van 24 pagina’s invullen. Na 2en ½ 
uur zijn we gestopt, hoewel we nog lang niet klaar waren. Wat o.a. ontbrak waren 
vragen over sociale toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. 
 
6. Evaluatie Samen gelukkig ouder worden in Oost 
De bijeenkomst op 15 november was een enorm succes. Er zijn in totaal 150  
bezoekers geweest van allerlei achtergronden. 
Ahsa R.: 25 Hindoestaanse vrouwen willen samen wonen / zorgen. Zij zijn er al 5 
jaar mee bezig. Tsjandra in de Kraaipan is de trekker. Het is een gemengde groep 
met verschillende culturele achtergronden. Het doel is eenzaamheid tegen te 
gaan. Zij gaan binnenkort op bezoek bij Akropolis. 
Tunny J.: Er zijn ook Turkse ouderen, mannen en vrouwen, die er mee bezig zijn. 
29 januari is er een vergadering over. 
Ineke V.: Voor het gemeente-beleid is de afdeling Ouderenhuisvesting zonder 
eenzaamheid. Zij buigen zich over verschillende samenwoon vormen 
(woonclusters, coöperaties e.d.). Het beleid is erg versnipperd. 
Els N.: Er moet onderzoek gedaan worden naar bestemmingplannen.  
7. Overige onderwerpen 
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- AVI-lijst. De bijgewerkte lijst is beschikbaar. 
Aanvullingen voor de AVI-lijst doorgeven aan Frank. 
- Dwars door de Buurt. Saar zou een stuk schrijven over HbH. 
- Rick Vermin is in gesrpek met GVB over lijn 19. 
Frank S.: de beantwoording van vragen over GVB via internet is chaotisch. 
- Annelies T.: Zij mist het Stadsdeelgidsje. 
- Afifa T.: Ouderen kunnen soms niet lezen. Bloem gaat in maart de mensen 
wegwijs maken op PC en internet. 
 
8. Rondvraag 
-Tsjandra R.: De Hindoestaanse vrouwengroep heet tegenwoordig 
‘vrouwengroep’. 
- Marianne W.: De eetgroep van mensen met hersenletsel is uitgenodigd door 
Zuid. 
- Allard W.: Wil graag meer weten over gezamenlijk wonen, wooncoöperaties e.d. 
- Janny L.: De wooncoöperatie waar Ineke het over had bestaat die al? Ineke: die 
is in wording 
- Elly v.d.M.: We moeten het hebben over wonen en de prijsverhoging van de 
huren. We moeten praten met mensen die hier problemen mee hebben. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


