donderdag 5 – 12 – 2019
Raadzaal, Stadsdeelhuis Oost
,

Aanwezig: Frank Stork(vz) Els Nicolas (notulist), Tunny
Jongejan-Maat, Aller Weis, Ineke Vervoort , Nelleke
Vatri, Saar Boerlage,, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, Coen Valenkamp,
Jan Dijk, Nathalie Castillion, Ans Coenen, Elly van de Mortel, Tonny Bonnee,
Annette Wiese, Dick Oosterbaan, Afifa Tadmine, Saskia Hubelmeijer, , Tjandra
Raghoenathsingh, Joke Hagedoorn, Asha Ramkisoensing, Annelies Teunissen, Inge
Tramm, Juliette Franssen, Wim Kerkhove, Betsy Albers
Berichten van verhindering:, Sonja Bhagwandin, Marianne Avontuur.

1.Opening
Frank Stork opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.Korte mededelingen
-Annette W.: Op 20 december viert Stichting De Bloem haar 10-jarig bestaan met
een brunch van 12.00-14.00 uur. 3de Oosterparkstraat 159. Iedereen hartelijk
welkom.
-Tunny J.: Dynamo heeft informatiebijeenkomsten over zorgverzekering; tijden
en plaatsen op www.Dynamo-amsterdam.nl.
-Saskia H.: De VU heeft een Bildungsakademie, die mensen met een beperking
wil opleiden als ervaringsdeskundige voor allerlei overleggen. Wil je meedoen:
melden bij Saskia.
-Jan D.: Op zaterdag 14 december vindt vanaf 12.00 uur in de OBA Oosterdok het
Amsterdams Buurt Filmfestival plaats met documentaires door en over diverse
buurten. De documentaire van Kibret Meekonnen over Eenzaamheid wordt er
ook vertoond. Toegang gratis.
- Asha R.: Op 11 december is er in de Kraaipan voorlichting over stress van 13.0013.45 uur.
-Saar B.: In december moet er een gemeenteraadsbesluit komen over wat de
gemeente gaat doen aan het grote tekort aan sociale huurwoningen. De
gemeente heeft nu meer aandacht voor de midden sector. AOA vindt dat er meer
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aandacht komt voor sociale huur en probeert daar beleid voor te krijgen.
-Joke H.: De Klaproos zoekt ruimte voor haar activiteiten; nu vinden die vaak
plaats bij mensen thuis. Niet ideaal.
-Dick O.: Hij was bij een conferentie in Nieuwe Gein over ouderen. Er was veel
materiaal. Twee belangrijke sprekers: K. van Putten (directeur CPB): “Kijk naar
mensen en niet (alleen) naar systemen”. Iemand van Cordaan Amsterdam: “Kijk
naar de menselijke schaal”. Er komen verslagen.
3.1 Concept notulen 7 november 2019
Goedgekeurd
N.a.v.:
-Ria v.G.: Is er al iets bekend over onze subsidie?
Tunny J.: Nee; op 1 december zou er een antwoord moeten zijn, maar dat is er
niet. Maarten Poorter c.s. willen iets bedenken om ons subsidie te geven. OARZuid en -Zuid Oost zitten in hetzelfde schuitje en we proberen samen op te
trekken.
Dick O.: De stadsdelen hebben niets meer in te brengen; de bestuurders zijn
ambtenaren geworden van de centrale stad en uitvoerders van het beleid. Maar
we moeten structureel gesteund worden.
4. Thema’s
4.a Maaltijden thuis bezorgd komt in januari; vanwege Sinterklaas vandaag niet.
4.b Inventariseren onderwerpen voor patiëntenraad OLVG (zie ook vorige
notulen).
* Nazorg van geplande operaties laat te wensen over; is soms niet geregeld.
-Annette W.: Over transfer hebben we contact met M. van Dirkzwager.
* Transportdienst van OLVG naar b.v. Reade: slechte informatie over waar je
vervoer kunt vinden en soms weten de chauffeurs de weg niet.
* Toedienen van medicijnen
* Saskia H.: Heeft slechte ervaringen met SEH: zij werd doorgestuurd naar
neurologie, terwijl ze een gebroken pols en een kaak uit de kom had..
* Saar B.: Operatieplanning: als er een gat valt roepen ze je op (vooral ouderen
die zgn. alle tijd hebben?). Zij heeft ervaren dat het beter kan. We moeten meer
onze tanden laten zien!
* Inge T.: Zij is positief over haar oog-behandeling.
4.c Thema’s projectgroep “Oud geleerd jong gedaan”
-Inge T.: Het Gilde kan ook ingeschakeld worden.
-Joke H.: In de Open hof is een bijeenkomst geweest; was een groot succes.
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-Jan D.: thema weerbaarheid zou wat zijn.
Tsjandra R.: De politie doet dat en heel goed.
-Saskia H.: Solidariteit: is die beter of slechter dan vroeger? B.v tussen jongeren
en ouderen.
-Ineke V.: Gezamenlijkheid b.v. in wonen; hoe wordt / werd erover gedacht?
5. Laatste informatie
- Werksessies Buurtteams Sociaal Amsterdam
De teams moeten per 2021 in werking treden. Een zwak punt is de informatie
aan de burgers; dat staat nauwelijks in de planning. Op 18 december is de
slotbijeenkomst.
Het komt weer op de agenda als de verslagen na 18 november voorhanden zijn.
- Subsidieregeling Sociaal Domein
Zie punt 3 n.a.v. de notulen van 7 november.
-Stand van zaken geclusterd wonen
-Asha R.: Veertien dagen geleden kreeg ze bericht van Harrie Moeskops
(Woonsaem) dat ze de mogelijkheid hadden mee te dingen voor een project van
de Alliantie op Zeeburgereiland. Daar is een blok in aanbouw met 156 woningen
sociale huur. Zij hebben een Plan van aanpak en Planning ingestuurd. Zij zijn voor
dinsdag 10 december uitgenodigd het plan toe te lichten. Kernbegrippen van ons
plan zijn: gezamenlijkheid, eenzaamheid bestrijden, burenhulp, iets betekenen
voor de buurt, langer zelfstandig thuis wonen.
Saskia H.: Als je zwaardere zorg nodig hebt, moet je dan alsnog verhuizen?
Asha R.: dat wordt een punt van onderhandelen.
Ineke V.: Hoe ziet het er fysiek uit?
Asha R.: Het is een blok in aanbouw met levensloop bestendige appartementen.
Saar B.: Zij is blij dat dit gebeurt en wil graag de stukken en meedenken.
Tunny J.: De huurprijs zal ook nog een punt van onderhandeling zijn.
-Ouderenproject OBA Linnaeusstraat
Tsjandra R. is geweest; het was erg leuk!
Er is een nieuw programma t/m 19 december
Marianne W.: De tijden waren slecht doorgegeven en heeft het daardoor gemist.
Zij krijgt een herkansing met de nieuwe flyer!
- Actieve Ouderen in Amsterdam
-Saar B.: AFC (Age Friendly City) is een wereldwijd project en Amsterdam doet
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mee. De GGD geeft richtlijnen over hoe ouderen goed kunnen overleven thuis
etc. Het gaat op zich wel goed en je leert van ervaringen elders in de wereld.
AOA (Actieve Ouderen Amsterdam) is een platform van en voor
ouderen(organisaties). Zij denkt na over wat wij zelf willen en volgt wat er in de
gemeenteraad en andere organisaties gebeurt en speelt daar kritisch op in.
Dick O.: Morgen komt de werkgroep mobiliteit bij elkaar. Er zijn ook werkgroepen
wonen, zorg en welzijn.
Alles is te vinden op www.goedvoorsenioren.nl
-Interview over OAR-Oost door Marian Vink (Cliëntenbelang)
Tunny J.: Er is een verslag van, maar moet nog bekeken worden. Komt later aan
de orde.
6. Overige onderwerpen
- AVI-lijst beschikbaar op de leestafel
*Oudejaarsborrel is verplaatst naar vrijdag 20 december 15.00 uur.
*10 december ontmoeting met oudere migranten georganiseerd door Veilig
Thuis; Tunny gaat er naar toe.
*De safari naar de Chinese woongroep op 11 december gaat niet door.
*Kerstdiner Resto in Genieten is volgeboekt. Er zijn nog wel plaatsen voor de
kerstlunch op 24 december. Opgeven bij Frank.
*In januari begint de verbouwing van het stadsdeelkantoor. Hoe het allemaal
voor ons gaat lopen weten we nog niet. Kijk goed naar je email!
7. Dwars door de buurt
Deadline 16 januari 2020. Vervolg op wooncluster? Andere suggesties?
8. Rondvraag
-Ineke V.: Villa des Roses: er komt maar geen schot in de besluitvorming. Vraag:
welke buurtgenoten zijn aanwezig geweest bij de inspraakbijeenkomst op 20
juni? Toen is besloten dat het bestemd zou worden voor ouderen en sociale
initiatieven. Er is een programma van eisen opgesteld mede door de OAR. Ineke
wil graag de deelnemers van toen bij elkaar brengen. Van de OAR: Annette, Tunny
en Frank.
Zij wil een brief schrijven aan de gemeente om uitsluitsel te vragen. Wie wil
tekenen (de OAR doet het al)? Iris Westerterp (gemeente) gaat met drie
ambtenaren proberen de zaak vlot te trekken.
-Juliette F.: n.a.v. de notulen van 7/11: zij noch haar collega’s herkennen zich in
de opmerking van Saar dat professionals de plaatsen van de mantelzorgers
zouden ingenomen hebben.
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-Nathalie C.: Op 7 december om 20.00 uur is er in de Koningskerk een concert
door het Gospel Fire Choir.
-Inge T.: Laten we voortaan onze eigen beker meebrengen i.p.v. papieren
bekertjes te gebruiken. Milieu!
-Coen V.: Programma van AFC zijn mooie theoretische plannen, maar de
uitvoering in Amsterdam is beneden peil. Met name w.b. OV.
Saar B.: AFC leidt inderdaad tot weinig. De verslagen naar de gemeenteraad zijn
altijd positief -ten onrechte. Op straat en in de gemeenteraad valt nog e.e.a. te
doen.
Dick O.: AFC is Amsterdam, OV is regionaal, daar heeft de gemeente geen
zeggenschap over en GVB doet wat het zelf wil…
-Saskia H.: Er zijn 2 rollators van Els de Ruiter beschikbaar.
-Jan D.: Bij overlijden zijn er vaak problemen van na-ijlende rekeningen van
zorgverleners (beunhazen) die intensieve chronische zorg perfect georganiseerd
hebben, maar door de ziektekostenverzekering niet erkend worden. Die
rekeningen kunnen enorm oplopen.
-Joke H.: Op 29 januari 2020 is er een congres in Amersfoort “Thuis in de wijk”.
Via www.thuisindewijk.nl kun je je inschrijven; als je linkt naar “medewerker” is
het gratis.
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng, wenst iedereen
prettige feestdagen en sluit de vergadering.
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