donderdag 5 – 09 – 2019
Raadzaal, Stadsdeelhuis Oost
,

Aanwezig, Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat
(vz), Aller Weis, Ineke Vervoort , Nelleke Vatri, Dick
Oosterbaan, Saar Boerlage,, Marianne Westerneng, Ria van Coen Valenkamp, Bob
van Weidom Claterbos, Haly Karioen,Gerven, Anton Berben. Asha Ramkisoensing
Jan Dijk, Nathalie Castillion , Coen Valenkamp, Bob van Weidom Claterbos, Haly
Karioen, Maria Zeestraten, Ria Massop, H. Burgman, Ans Coenen, Elly van de
Mortel.
Berichten van verhindering:, : Frank Stork (vz), Saskia Hubelmeijer, , Annette Wiese, Sonja
,Bhagwandin, , Afifa Tadmine, Juliette Franssen. Henny Vink-Koopman, Gerard Vink.

1.Opening
Frank Stork is verhinderd. Tunny Jongejan zit de vergadering voor en heet
iedereen van harte welkom.
2.Korte mededelingen
- Op 15 september is er een rommelmarkt in Flevopoort.
- Vanaf 9 september is er Modern Dansen 60+ in de Meevaart.
- Joke Soolsma meldt een nieuwe activiteit in de Dapperbuurt met specifieke
aandacht voor mensen met een GGZ-achtergrond. In oktober en november
komen er bijeenkomsten voor bewoners over de aanpak.
- Coen V.: Hij kan op 4 oktober niet aanwezig zijn.
3.1 Concept notulen 6 juni 2019
Goedgekeurd
Naar aanleiding van:
- Marianne W.: Dick O. had de vorige keer 2 boekjes voor ouderen. Wat staat
daarin? Dick O.: Publiciteitstips. Tunny J.: zij zal ze bij haar in de brievenbus
gooien.
- Saskia H. via email: Als er zich geen nieuwe mensen voor de werkgroep
“Armoede” melden, houdt zij er mee op.
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- Saar B.: Actieve Ouderen Amsterdam (AOA) heeft een commentaar gestuurd
naar B&W op de huisvestingsverordening. De AOA zienswijze is dat het
onderscheid tussen corporatie-huurders en huurders van particuliere eigenaren
moet verdwijnen.
- Jan D.: In zijn buurt wonen verschillende mensen die weg zouden willen, maar
niet kunnen omdat ze van een particuliere eigenaar huren en daarom niet naar
een corporatiewoning kunnen.
4. Thema
Informatiedag en Symposium 4 oktober.
De begane grond van het SD-kantoor (behalve het Sociaal Loket) staat tot onze
beschikking.
Er komen veel organisaties met activiteiten en informatie. Wonen en
woonvormen is een belangrijk onderwerp. Bewegen en (hulpmiddelen voor)
mobiliteit ook e.v.a.
Een idee is om de dag af te sluiten met een forumdiscussie, waar een aantal
conclusies worden getrokken. Vindt men dat een goed idee? Ja.
Ineke V.: Erik van de Putten zou dat kunnen leiden.
Els N.: De wethouder wonen van de gemeente wordt ook uitgenodigd.
Ineke V.: Habion (woningcorporatie) komt ook.
Coen V.: AT5 en/of TV Noord-Holland erbij vragen?
Goed idee!
Saar B.: Behalve mensen uit Oost zullen ook OAR-leden uit andere buurten
komen. Zij zijn welkom!
Tunny J.: Ook portefeuillehouder wordt uitgenodigd; hij schijnt nog niet veel te
doen… In de hal komt een presentatie-podium (zeepkist) voor wie iets wil
vertellen.
We hebben nog een aantal gastvrouwen en -heren nodig om bezoekers
desgewenst de weg te wijzen.
Aangemeld: Nelleke V., Jan D., Ineke V., Asha R. ,Aller W.
Dick O.: Een goed tijdschema is belangrijk.
5. Laatste informatie
a. Er worden werksessies georganiseerd om de Buurtteams Sociaal Amsterdam
uit te werken. Ca.100 mensen zijn daarvoor uitgenodigd om een opzet te maken.
De huidige teams zouden doorgaan. Maar wat gebeurt er in de aanstaande
buurtteams? Tunny J. is ook uitgenodigd (met een niet overdraagbare
uitnodiging!) Moet ze gaan?
Saar B., Dick O., Els N.: Wel goed om te gaan, minstens om te zien wat er gebeurt.
b. Subsidieregeling Sociaal Domein.
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Officieel bestaat de OAR niet meer en daarom zou ze geen subsidie meer krijgen.
Maarten Poorter heeft een gesprek toegezegd met OAR, toegankelijk Oost en
Diversiteitsgroep om te zien wat er wel mogelijk is. Dat gesprek is toegezegd voor
in september.
Pauze
c. Geclusterd wonen.
Op 19 september is er een gesprek met Maarten P., vertegenwoordiger van de
Turkse en Hindoestaanse ouderengroepen, Woonsaem, Gemeenteambtenaar en
OAR. Kernvraag: wat zijn de mogelijkheden en welke stappen moeten gezet
worden en door wie? Begeleiding en voorbereiding van de groepen is ook een
punt. De huidige groepen willen het liefst in hun oude buurt blijven.
Saar B.: Het is ingewikkeld. Advies van AOA t.a.v. de Huisvestingsverordening is
om beleidsmatig prioriteit te geven om in -geschikte- buurten samenhangwonen mogelijk te maken. Voor nieuwbouw is het minder moeilijk.
d. AOA
Zij wil een platform van ouderen in Amsterdam zijn t.o.v. het gemeentebeleid op
de gebieden: wonen, zorg, mobiliteit (A)OV, inkomen en armoede. Hiervoor zijn
werkgroepen gevormd. AOA hoop erkenning van de gemeente te krijgen en dat
de gemeente hen om advies vraagt. Er zijn in Amsterdam meer groepen m.b.t.
ouderen; daarmee wordt samenwerking gezocht.
e. Verslag Bestuurlijk Overleg dd. 9 juli.
Er zijn diverse afspraken gemaakt voor overleg o.a. over subsidieregeling en
woonclusters (zie boven).
6. Overige onderwerpen
- AVI-lijst beschikbaar op de leestafel
Aanvullingen:
- Bertie v.G.: CBK is per 16/9 open in Oostpoort (winkel van Coolcat) donderdags
van 17.00-19.00 uur.
- Op donderdag 12 september is er de DWARS-avond om 20.00 uur in de Jungle
(zoals iedere 2e donderdag in de maand)
7. Dwars door de buurt
- Deadline is 10 oktober. Onderwerp: Voorstel: verslag van het symposium van 4
oktober. Akkoord!
- Tunny J.: Zij en Frank S. worden geïnterviewd door De Brug.
-“Doortrappen” probeert 4 okt. te komen.
- Folders voor 4 oktober komen beschikbaar.
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8. Rondvraag
- Ria v.G.: Hoe is het met Riwka? Tunny is bij haar langs geweest; zij maakt het
redelijk goed.
- Anton B.: Na de vergadering is er een borrel in Grand Café Genieten.
-Haly K.: Aanmelden voor 4 oktober moet ook telefonisch kunnen.
Tunny dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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