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donderdag 3 – 10 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

, 

 Aanwezig: Frank Storkm(vz) Els Nicolas (notulist), 
Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis, Ineke Vervoort , 

Nelleke Vatri, Saar Boerlage,, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, Coen 
Valenkamp, Bob van Weidom Claterbos, Asha Ramkisoensing, Jan Dijk, Nathalie 
Castillion, Ans Coenen, Elly van de Mortel . Henny Vink-Koopman, Gerard Vink . 
Hansje Albers Meijer, Marianne Avontuur, Saskia Hubelmeijer , Sonja Bhagwandin, 
Tjandra Raghoenathsingh, Tonny Bonnee, Madeleine Niesten, Jules Folkers, Greta 
Pantjoe 
 

Berichten van verhindering: Dick Oosterbaan,  Haly Karioen, Annette Wiese, Afifa Tadmine, 
Saskia Bodemeijer 
 

1.Opening 
Frank Stork opent de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.  
 
2.Korte mededelingen 
-Tunny J.: *Brief van Ab Rienstra: hij vervult de vacature van de RAR (regionaal 
vervoer). 
 *OBA Linnaeusstraat: 15 okt. 14.00uur Project Ouderen in de wijk. 
*Flevopoort 6 okt. 14.00uur Muziek. 
-Ineke V.: De verkoop van Robert Scott komt niet op gang; er is geen 
communicatie; een brief aan Manuel Ivar is niet beantwoord; protest wordt door 
OAR ondersteund. 
-Coen V.: Er is een schouw geweest; de geconstateerde euvels zijn direct 
verholpen. De wandelbrug wordt door fietsers e.a. gebruikt; daar is melding van 
gedaan. 
 
3.1 Concept notulen 6 juni 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Laatste informatie 
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4a. Nieuwe Sociale Wijkteams 
-Tunny J.: Er zijn drie werksessies gepland door de Gemeente om de Sociale 
Wijkteams vorm te geven. Die zouden een efficiëntere manier van zorg moeten 
gaan bieden. Voor deze sessies zijn 100 mensen uitgenodigd (op persoonlijke titel 
en niet overdraagbaar), onder wie Tunny. Zij was bij de 1ste sessie. Het idee is dat 
er een vast team per wijk komt, waar mensen met alle vragen terecht kunnen. 
Als het vaste team geen antwoord weet verwijst het door, zo nodig ook naar 
specialistische hulp. 
Vragen: Wat gebeurt er met de huidige Wijktafel-deelnemers? Blijven de huidige 
wijktafels bestaan? Waarom deze opzet? Waarom denken ze dat er zo een 
structurele samenwerking zal ontstaan?  
Tunny J.: Er is nog veel onduidelijk. Op 3 en 17 oktober zijn de volgende sessies. 
De verslagen van de sessies zal Tunny t.z.t. doorsturen. 
Nathalie C.: Wordt de informele zorg erbij betrokken? 
Tunny : Er waren veel informele zorgverleners aanwezig. Bij de discussies werden 
allerlei ondersteuners gemixed. 
 
4.b. Subsidieregeling Sociaal Domein 
-Tunny J.: De OAR valt niet meer onder de oude subsidieregeling. De gemeente 
heeft de status van de OAR-en en dus de subsidie geschrapt. Wat dan wel? 
Niemand die het weet, ook Maarten Poorter niet, die er veel aan gelegen is ons 
werk en netwerk te behouden. Dit geldt ook voor Onbeperkt Oost en Kleurrijk 
Oost. Op 17 oktober is er met deze groepen en Stadsdeel overleg. 
 
4.c. Geclusterd wonen 
Op 19 september was er een overleg met Maarten Poorter, Iris Westerterp 
(Gemeente afd. wonen) Hans Moeskops (Woonsaem), Simone Ebben (Dynamo), 
Asha Ramkisoensing (Hindoestaanse woongroep) en OAR: Tunny J. en Els N. 
Het was een positief gesprek. Alle deelnemers wilden zich inzetten voor nieuwe 
woonvormen. Iris W. heeft met verschillende partijen gesproken: met Ivens 
(weth. Gemeente), die bereid is te stimuleren, met Eigen Haard die ook positief 
is. Voor de Indische buurt is het probleem dat er geen goede lokaties zijn.  
Hans M. bracht naar voren dat er in nieuwbouw meer mogelijkheden zijn, zoals 
indertijd met Akropolis en nu in de Kolenkit (Bos en Lommer) in aanbouw. 
-Saar B.: De commissie bouwen en wonen van NOAR heeft 2 punten bij de 
Gemeente naar voren gebracht: 1. Er zijn veel mensen die in clusters willen 
wonen. 2. In een particuliere woning van “Hoog naar laag” te verhuizen is 
moeilijk; verhuizing leidt vaak tot verkoop van de woning of tot een hogere huur. 
Als hier niets aan gedaan wordt gaan NOAR e.a. naar de rechter. 
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- Dick O.: Morgen is er weer een vergadering van AOA. Dick gaat en doet verslag. 
 
4.d. Werkgroep Armoede 
-Saskia H.: We zijn met 4-en een keer bij elkaar gekomen en hebben 
gebrainstormd en ideeën uitgewisseld. Daarna is er nog iemand bij gekomen. 
Nathalie wacht op antwoord van de Jungle, waar ook initiatieven zijn voor een 
werkgroep armoede. 
Tunny: Misschien is het goed om samenwerking te zoeken. 
Saskia: Er zijn wel ideeën, b.v. om twee buurten met elkaar te vergelijken. 
Nathalie zal de groep in oktober bij elkaar roepen. 
 
Pauze 
 
5. Thema 
Informatiedag en Symposium 4 oktober. 
De begane grond van het SD-kantoor (behalve het Sociaal Loket) staat tot onze 
beschikking. 
9.30 uur is de inloop. 
10.00 uur opening door Maarten Poorter. 
Er is een schema gemaakt van de indeling van de ruimten, de activiteiten en de 
tijden. Deze wordt toegelicht. Het schema zal op 4 oktober zichtbaar op 
verschillende plaatsen worden opgehangen. 
Enkele voorbeelden: Marleen van de Heuvel van Leefbaar netwerk van het 
Stadsdeel presenteert allerlei activiteiten en laat mensen meedoen: sport, 
conditietraining, voeding e.a. Dit gebeurt in de Nesciozaal. 
In de Raadzaal gaat het over wonen: woningcorporaties, woonclusters, transitie 
en kosten etc. 
-Saar B.: we moeten een actie bedenken zodat mensen met een inkomen tussen 
sociale en midden-sector een betaalbare woning kunnen krijgen. Dit gaat over 
mensen die weg willen, maar gedwongen worden een hogere huur te betalen. 
-Hansje A.: Het rijk is van plan de hoogte van het inkomen voor sociale huur naar 
€ 30.000 te brengen. 
-Jan D.: Zijn er wooncoaches? Antw.: ja, die zijn de hele dag aanwezig. 
-Saskia H.: Onbeperkt Oost wil een praatje houden. 
Om 15.00 uur is er een forumdiscussie. Daarvoor moeten stellingen 
geformuleerd worden. Er volgt een levendige discussie, waaruit de volgende 
stellingen komen: 
1. Als een woningzoekende een woning afwijst wegens slecht onderhoud moet 
de eigenaar verplicht worden de woning op te knappen volgens de normen van 
Stadsvernieuwing. 
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2. Er moet meer samenwerking komen tussen de woningcorporaties, zodat er 
een breder aanbod komt voor verhuizingen. 
3. De gemeente Amsterdam moet zorgen dat mensen die huren van een 
particuliere eigenaar evenveel rechten hebben als mensen die van een 
woningcorporatie huren. 
4. Initiatieven van woongroepen worden te weinig gefaciliteerd, terwijl door deze 
 Woonvormen de zorgkosten afnemen. 
 
6. Overige onderwerpen 
- AVI-lijst beschikbaar op de leestafel 
 
7. Dwars door de buurt 
- Deadline is 10 oktober. Onderwerp: verslag van het symposium van 4 oktober.  
 
8. Rondvraag 
-Marianne A.: Waar gaan de trams naar toe? 
-Tonny B.: Zij is buddy van een gehandicapte vrouw. Er is een scootmobiel 
aangevraagd en die is toegezegd, maar het duurt erg lang. 
-Nelleke V.: Amsteldorp zou gesloopt worden.  
Tunny: Dat is uitgesteld, omdat de herhuisvesting nog niet geregeld is. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 


