donderdag 5 – 03 – 2020

Aanwezig: Frank Stork(vz) Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis,
Saar Boerlage, Marianne Westerneng, Jan Dijk, Elly van de Mortel, Tonny Bonnee,
Annette Wiese, Wim Kerkhove, Bob van Weidom Claterbos, Madeleine Niesten ,
Inge Tramm, Ineke Vervoort, Nathalie Castillion, Nelleke Vatri, Ineke Aalders , Dick
Oosterbaan, Abdeslem el Mahraoui, Henny Vink-Koopman, Gerard Vink, Ria van
Gerven, Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tjandra Raghoenathsin g, Ilse de
Groot, Nellie Visser, Afifa Tadmine, ,Ans Coenen, Maria Zeestraten, Coen
Valenkamp, Rob van Gestel.
Berichten van verhindering: Louise de Berg, Asha Ramkisoensing, , Annelies Teunissen, Juliette
Franssen.

1.Opening
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij dankt
Grand Café Genieten voor het faciliteren en Theo voor het geluid.
2.Mededelingen
Tunny J.: Bijna voor alles wat je op straat doet (tafel, stand) moet je een vergunning
vragen en de prijs gaat omhoog.
-In de Kraaipan was een amfitheaterstuk om meer begrip te krijgen voor dementie.
Ineke V.: Voortgang Villa des Roses: de ombudsman Amsterdam gaat onderzoek
doen. We zijn uitgenodigd voor een gesprek met de vastgoed manager van de
gemeente.
Tunny J.: Het bezoek aan de Chinese woongroep in Oostpoort is vorig jaar niet door
gegaan. Zij heeft Maarten Poorter eraan herinnerd. We wachten het af.
Saskia H.: Contactpersoon voor Onbeperkt Oost wordt Frits Wegenwijs. Zij zal hem
vragen naar de OAR-vergaderingen te komen.
Madeleine N.: De bibliotheekvoorziening van Flevohuis is nu in de hal. Er wordt veel
gebruik van gemaakt vooral door 80- en 90+ers.
3.Verslag februari 2020
Madeleine N.: Correctie: aansluiting van GVB op metro wilde GVB wel, maar OLVG
niet omdat daar OK’s zijn.
Notulen goedgekeurd.
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4.Dagbesteding / dagopvang
TunnyJ.: Met de komst per 1 april van de Buurtteams gaat er veel veranderen. De
dagbesteding moet opnieuw aanbesteed worden. Iedereen die nu werkt in de
buurtzorg wordt ontslagen; zij moeten solliciteren en kunnen al of niet opnieuw
aangesteld worden. Wij moeten formuleren wat wij van de Buurtteams verwachten
m.n. voor ouderen.
Saar B.: Dat is heel belangrijk. Wij doen aan belangenbehartiging voor ouderen. Daar
moeten we scherp in zijn anders krijgen andere groepen eerder aandacht en prioriteit.
Tunny J.: Bij de aanbesteding kunnen ook partijen van buiten Amsterdam meedoen.
Ze was verbaasd en geschokt dat niemand van de aanwezige personeelsleden iets
zei of protesteerde. Zij hadden ook de vakbond niet ingeschakeld.
Nathalie C.: We gaan grote onzekerheden tegemoet. Het ziet ernaar uit dat slechts
20% van de ouderen in aanmerking komt voor ondersteuning; 80% dus niet; die
zouden zichzelf moeten kunnen redden.
Diverse inbreng:
-Het is nog niet duidelijk wie wel of niet in aanmerking komen. Bijv. Iedereen heeft recht
op HbH, maar als de pot leeg is stoppen de toewijzingen.
-De wijkverpleging wil vrijwilligers inschakelen.
-Kleine organisaties van hulpaanbieders schijnen niet te mogen aanbesteden.
-Er wordt nog gezocht naar lokaties voor de Buurtteams; worden het nieuwe plekken
of maken ze gebruik van wat er al is?
Marianne W.: De bereikbaarheid met OV en de openingstijden zijn erg belangrijk.
Inge T.: In principe wil zij opkomen voor het personeel. Maar zij heeft slechte
ervaringen met kleine organisaties zorgaanbieders w.b. bereikbaarheid, bekendheid,
kwaliteit. Kwaliteit van zorg is noodzakelijk!
-Wat verwachten wij?
-Wat is nodig als mensen het niet meer alleen redden?
-Wat moeten/kunnen alleenwonenden?
Ineke V.: Voor Robert Koch (RK) is de afspraak dat er een buurtkamer komt voor de
hele buurt en niet alleen voor RK.
Ans C.: Hoe lopen contacten met de Meldkamer?; b.v. mijn buurman was ‘verdwenen’;
Wat moet je doen? Wie kan bij hem (of mij) naar binnen?
Afifa T.: Zij heeft goed ervaringen met ATAG-alarm. Dat kun je zelf aanvragen.
Maria Z.: Als je op de ATAG-knop drukt komt er communicatie. Andere mogelijkheden:
telefooncirkel, kastje bij de deur voor wijkverpleging als je veel zorg nodig hebt en niet
snel op de bel reageert.
-Mensen die geen contacten hebben?
*Dagbesteding in de buurtkamer
*Dagopvang, vaak in overleg met de huisarts, voor mensen die niets meer kunnen; dat
is tevens een ontlasting van de mantelzorger.
Rob v.G.: Hoe kom je dat te weten? Hoe is het vervoer?
Maria Z.: Sommige mensen zijn moeilijk naar een buurthuis te krijgen. Dynamo e.a.
komen soms de mensen de 1ste keer ophalen om ze over de drempel te krijgen.
Aanmelden kan b.v. via Dynamo of Wijkzorg, die de mensen ook voorbereiden.
Jan D.: Als je geïndiceerd bent krijg je vervoer en begeleiding.
-Niet iedereen wil hetzelfde of wil voor-geprogrammeerde activiteiten volgen. Kun je
zelf een programma samenstellen? Zou moeten kunnen…
Nathalie C.: Dagbesteding kan een ontlasting van de mantelzorger zijn. Maar als de
inzet van middelen bovengeschikt is aan de keuze van de mensen en de activiteiten
en begeleiding niet voldoen, komt de cliënt weer thuis en is de mantelzorger weer aan
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zet.
Abdel eM.: Wij hebben een ouderenkamer die iedere dag en ook ’s avonds open is.
Contacten zijn erg belangrijk. Wij doen zelf erg veel, maar de gemeente is erg
afhoudend w.b. voorzieningen en faciliteiten.
Pauze
5.Laatste informatie
-“Fit in Oost” op 21 febr.2020 was goed bezocht en was erg leuk.
-Armoede project is gepresenteerd in de Jungle met o.a. een ABC-boekje. De OBA
Oosterdok organiseert op 24 februari van 13.30 uur tot de avond een dag hierover. De
bedoeling is acties hierover te ontwikkelen. Ideeën daarvoor: 1. Spreekuur in de
Jungle; 2. Een talenten- en/of ruilbeurs. Dit moet nog uitgewerkt worden. Dick O. maakt
in overleg met de Jungle een stukje voor Dwars m.n. over het ABC-boekje. Dwars zelf
gaat er ook nog op in.
-Geclusterd wonen.
Tunny J.: We zullen Maarten P. herinneren aan het bezoek aan de Chinese woongroep.
Saar.B.: De gemeente heeft een nota uitgebracht waarin geclusterd wonen van
ouderen als prioriteit wordt genoemd. We moeten scherp letten op de uitvoering ervan.
Tunny J.: Geclusterd wonen moet betaalbaar zijn voor iedereen; voor verschillende
bevolkingsgroepen en inkomensgroepen.
AVI-lijst ligt op de informatietafel.
6. Rondvraag
-Abdel eM.: De huren gaan alsmaar omhoog, waarom niet omlaag? Maria Z.: Soms is
de huurtoeslag niet goed toegepast. Kijk op www.Amsterdam.nl/huur.
-Jan D.: veel zitbanken zijn gericht naar de straat i.p.v. naar groen. Frank S.: meld dat
bij de bestuurscommissie.
-Saskia H.: Is bezig een lijst op te stellen van gebouwen die slecht toegankelijk zijn.
Als je iets hierover weet meld dat vóór 18 maart aan haar.
-Tonny B.: Hoe staat het met winkels in Betondorp; gebeurt er iets?
-Ria v. G.: Wat gebeurt er met het oude St.Jacob? Madeleine N.: Er komt nieuwbouw
voor ouderen; 95% vrije sector, 5% sociale huur.
-Inge T.: Hoe zit met vergoeding voor incontinentie materiaal? Saskia H.: Zilverenkruis
vergoedt een beperkte hoeveelheid, maar te weinig; de rest moet je zelf bijkopen; dat
is duur. Maria Z.: Je kunt € 300,- aftrek krijgen; bij aantoonbare waskosten tot € 700,-Ilse d. G.: Zij is nieuw hier en wil graag de vergaderingen bijwonen en kennismaken
met de OAR-leden en hun activiteiten.
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering.
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