donderdag 4 – 07 – 2019
Raadzaal, Stadsdeelhuis Oost
,

Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist),
Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis, Ineke Vervoort ,
Nelleke Vatri, Dick Oosterbaan, Saar Boerlage,, Marianne Westerneng, Tonny
Bonnee, Saskia Hubelmeijer, Ria van Gerven, Anton Berben. Asha Ramkisoensing,
Annette Wiese, Dini Eekhuis, Abdeslem El Mahraoui, Hansje Albers Meijer, Ibrahim
Görmez, Jan Dijk, Joke Hagedoorn, Nathalie Castillion, Tjandra Raghoenathsingh,
Olivier Mouwe.
Berichten van verhindering:, Coen Valenkamp, Bob van Weidom Claterbos, Haly Karioen,
Marianne Avontuur, Haly Karioen Sonja Bhagwandin, , Afifa Tadmine, Inge Tramm, Jeroen
Koster, Eibron Varda (SD Wgrm.), Joke Soolsma (Dynamo), Lianne van Rooijen (Dynamo)

1.Opening
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom.
2.Korte mededelingen
-De herdenkingsbijeenkomst van Broer Soolsma was druk bezocht. Broer van
ambtenaar van het stadsdeel en heeft veel samengewerkt met de OAR. Hij was
net met pensioen toen hij overleed.
-Tunny J.: Het Stadsdeel wil zich actief inzetten voor het project geclusterd
wonen. Het staat op de agenda van het bestuurlijk overleg van 9 juli. Er is ook
stedelijke inbreng o.a. door Woonsaem.
Saar B.: De stad heeft hierover een nota opgesteld. NOAR geeft hierop een
reactie vóór 15 juli. Er staat onder meer in dat er huisvesting moet komen voor
groepen en dat er voorrangsregeling moet komen voor ouderen, zoals voor
leraren, verzorgenden e.d. In de bestaande huisvestingsverordening wordt nu
onderscheid gemaakt tussen eigenaren en huurders; dat moet verdwijnen. Saar
zal de betreffende stukken naar de OAR sturen.
-Saskia H.: De werkgroep “armoede” is nog niet van start, omdat degenen die
zich ervoor aangemeld hadden niet op een uitnodiging voor een bijeenkomst
hebben gereageerd. Voor september moeten mensen zich melden!
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-Abdeslem E.M.: Wij hebben veel last van muizen in het gebouw op het
Zuivelplein; het gebouw is eigendom van de gemeente.
Saskia H.: De GGD-ongediertebestrijding moet daar iets aan doen.
-Jan D.: In de Indische buurt is een groep “Wijkkunde”, die verbindingen wil
leggen tussen de bewoners.
3.1 Concept notulen 6 juni 2019
Goedgekeurd
Naar aanleiding van:
-Asha R.: De OAR-Oost is erg actief. Zijn er contacten met andere OAR-en?
Saar B.: OAR-Zuid en Zuid-Oost zijn ook actief; de NOAR heeft daar contact mee.
Sinds kort is er de organisatie “Actieve Ouderen Amsterdam”. Die heeft een
bredere opzet met b.v. Stadsdorpen en het Kenniscentrum. Dit wordt mogelijk
een breed netwerk met de thema’s van AFC (Age Friendly City).
-Frank S.: Voor het symposium op 4 oktober hebben zich al veel groepen en
organisaties aangemeld; we zijn nog “op jacht” naar enkele, maar het ziet er goed
uit! Als iemand nog suggesties heeft meld ze aan Frank.
Joke H.: Zij gaat komende week naar een bijeenkomst “Waardig ouder worden”,
georganiseerd door het CDA op Amsteldijk 31. Zij zal verslag doen.
4. Thema
Joke Hagedoorn: “Samen Dementie Vriendelijk”
Omdat het pdf-bestand van Joke niet correspondeert met de geleverde software
van het Stadsdeel, vormen we groepjes die aan de hand van situatie-foto’s met
een beschrijving, vragen en antwoorden daarover aan de gang gaan met “hoe
herken je dementie en hoe reageer je daarop”.
Groep 1: Tunny J.: Het is een leuke manier om erover te praten. Maar het zijn wel
lange zinnen, die niet natuurlijk aandoen. De antwoorden zijn niet altijd logisch.
Groep 2: Jan D.: Gaat het wel over iemand met dementie? Het kan evengoed
iemand zijn die zich concentreert op haar te-doen-lijstje.
Groep 3: Dini E.: Het is moeilijk om uit de antwoorden te kiezen. Wie zijn wij dat
we erover kunnen oordelen? Het is wel goed om er over te praten. Wat zou je
allemaal moeten weten om goed te reageren?
Groep 4: Frank S.: Het is goed erover te praten en vormen van dementie te
herkennen. De gegeven antwoorden kloppen niet altijd; je moet zelf in een
concrete situatie reageren en die kan per situatie erg verschillen.
Joke H.: De folder van “samendementievriendelijk.nl”, die een vorige vergadering
is uitgedeeld, kan helpen met een gesprek erover. Op de ene kant staat ”Herken
je signalen van dementie?” en op de andere kant “GOED omgaan met dementie”.
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Jan D.: Wijkzorg heeft een initiatief genomen om buurtbewoners, winkeliers e.d.
te vragen te letten op mensen die vreemd gedrag vertonen.
Joke H.: Zij heeft een cursus “ouderenadviseur” gevolgd en wil wel een keer een
toelichting geen op wat ze doen.
Graag b.v. in november.
Frank dankt Joke voor haar inzet!
5. Laatste informatie
-Huygensdag op 15 juni. De OAR was de hele dag aanwezig. Er zijn goede
gesprekken met voorbijgangers geweest. De gang van zaken wordt nog
geëvalueerd.
Marianna W.: Zij is geweest en wilde naar de APK-keuring maar kon die niet
vinden. Frank neemt het mee naar de evaluatie.
-Afstemming Wijkzorg.
Tunny J.: Er zijn weer allerlei reorganisaties aan de gang. Alles is nog onduidelijk.
Tunny is al naar drie bijeenkomsten geweest, maar het is allemaal vaag. Waar om
zijn ze niet duidelijk over wat de bedoeling is..! De komende maanden komen er
stukken uit. We blijven het volgen.
6. Overige onderwerpen
-AVI-lijst beschikbaar op de leestafel
7. Dwars door de buurt
Deadline is 22 augustus.
Onderwerp: Voorstel om een stuk over het symposium van 4 oktober te
schrijven. Akkoord!
8. Rondvraag
-Dick O.: heeft twee boekjes voor Ouderen.
-Abdeslem E.M.: Het grofvuil in Watergraafsmeer wordt nu weer 1x per week
opgehaald.
-Saar B.: In augustus gaat ze met de Sluisbuurt naar de Raad van State over het
bestemmingsplan. Daarna wil ze meedoen aan het symposium van 4 oktober.
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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