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donderdag 21 – 10 – 2021 

Raadszaal Stadsdeelkantoor 
 
 
 

 Aanwezig: Frank Stork(vz) Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis,   
Jan Dijk, Tonny Bonnee,  Annette Wiese, Wim Kerkhove, Bob van Weidom 
Claterbos , Inge Tramm, Ineke Vervoort, Dick Oosterbaan, Haly Karioen, Coen 
Valenkamp , Saskia Hubelmeijer, Nellie Visser, Ria van Gerven, Annette Broers, 
Milou van der Haan, Karin van Erning, Fatima Ouariachi.  
 
Berichten van verhindering:, Afifa Tadmine Saar Boerlage, , Madeleine Niesten, Joke 
Hagedoorn, , Marianne Avontuur, Janny Leenders-Post, Louise Berg 
 

1.Opening 

 
2.Mededelingen 
Wonen: (n.a.v. vergadering van 2 september) 
Ineke V.: de uitspraak van de gemeente komt over 14 dagen. 
Tunny J.: Vrouwen in de Dapperbuurt die groot wonen lijken onder druk gezet te 
worden zonder dat ze op de hoogte waren wat mogelijk is; enkelen hadden in een 
verhuizing ingestemd, maar bedachten zich later en kregen een boete van € 160,-! 
Tonny B.: Zij heeft bericht gekregen dat als zij uit de woning gaat  het verkocht wordt. 
Annette W.: We moeten een inventarisatie maken van ten onrechte verkoop van 
woningen i.s.m. actiegroep “Niet te koop” van Boudewijn Ruckert. 
Frank S.: Ymere en Eigen Haard geven benedenwoningen aan jongeren; aan 
ouderen 1-hoog. 
Inge T.: Wat is het telefoonnummer van het Buurtteam?  
Antw.: 020 46 20 300 
 
Nieuwe mededelingen: 
Haly K.: Om een QR-code op papier te krijgen: bel de GGD dan krijg je het thuis 
gestuurd. 
Karin v.E.: 10 november is de dag van de mantelzorg. Krantje ligt op de info-tafel; 
opgeven vóór 25 oktober. 
Annette B.: vanaf 2 november gaat de winkelbus weer rijden; 2 keer per week op 
dinsdag- en donderdagmiddag; folder op de info-tafel. 
Tunny J.: -Bij de panel discussie Amsterdam was de nieuwe Amsterdamse 
ombudsman aanwezig. Hij wil graag met ons kennismaken. 
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-Maandag 25/10 is een bijeenkomst van het Platform Mantelzorg van Cliëntenbelang 
(CBA). Kan iemand daar naar toe? 
Ria v.G.: Hoe staat he met G Café Genieten? 
Frank S: het café gaat nog niet open; wel gaan de maaltijden dinsdagavond door. 
Er is nu overleg wat wanneer wel kan; dit komt ook ter sprake in het gesprek met 
Maarten P. 
Tonny B.: Op 22 januari is er feest in GCGenieten: “Wij doen het samen”. 
Tunny J.: Ook de vergaande digitalisering van de contacten met gemeente en 
hulpverleningsinstanties staat daar op de agenda. Afhankelijk van wat daar uitkomt 
schrijven we nog -al of niet- een brief aan de gemeente. 
Tonny B.: Dynamo probeert de weg te wijzen in de ambtenarij; ze zoekt vrijwilligers 
om mee te doen. 
Fatima O.: CBA verzamelt ervaringen van mensen die digitaal niet uit de voeten 
kunnen; mede door corona doet de gemeente steeds meer digitaal w.b. 
hulpverlening. Nu is het moment die ervaringen naar buiten te brengen. 
Saskia H.: Ook het verdwijnen van bankfilialen is een probleem. 
Fatima O.: Het verwijzen naar hulp van anderen bij deze problemen maakt mensen 
meer afhankelijk. Het is belangrijk het onder de aandacht te brengen. 
Frank S.: 1 op de 5 mensen hebben problemen met de digitale diensten. 
Bob v.WC.: Instanties moeten telefonisch bereikbaar zijn. 
-Op 30 november organiseer de stichting Ben Sajet een symposium “Leven en 
zorgen in de grote stad” in Pakhuis de Zwijger. Uitnodigingen op de info-tafel. 
 
3. Notulen 2 september 2021 
Vóór Corona was de regel om eventueel commentaar op de notulen vóór de 
vergadering door te geven. Nu lopen inhoudelijke punten n.a.v. de notulen en directe 
correcties door elkaar. De inhoudelijke punten heb ik nu verwerkt bij de 
mededelingen of in specifiek geagendeerde punten. Twee correcties zijn alsnog 
opgenomen in de notulen van 2 september. 
Vanaf nu: oude regeling = vooraf commentaar! 

 
4. Milou van den Hoorn 
Zij is sportcoach van het stadsdeel. 
Op 18 oktober was een Bewegingsdag in sporthal Weth. Verhey. Er waren ca 100 
deelnemers; 70 daarvan hebben een fit-meting gedaan = een test en een advies over 
bewegen. 
15 februari 2022 is de volgende; Olga Commandeur komt dan langs. 
12 december is van 13.30-14.30 uur dansles in het Brinkhuis. Iedereen welkom! 
Het hele programma ligt op de info-tafel. 
Haar advies: blijf bewegen; dat heeft invloed op een positieve gezondheid! Ook of 
misschien juist in coronatijd! 
Annette W.: Waar kwamen die 100 mensen vandaan? 
Antw.: Er waren veel ‘oude klanten’, ook via de algemene informatie en via mond-op-
mondreclame. 
Ria v. G.: Waren er toegangsvoorwaarden i.v.m. corona? 

Antw.: Nee; wel afstand houden, handen wassen e.d.; in de zalen was de ventilatie 
gecontroleerd en er werd zoveel mogelijk buiten gedaan. 
Jan D.: Bij sport zijn er allerlei veiligheidsmaatregelen; dat kost tijd en is vervelend! 
Antw.: maar wel noodzakelijk! 
Saskia H.: Dansen is zeer therapeutisch! 
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Pauze 
 
5. DWARS 
Annette W.: In de vorige Dwars hebben we een artikel geplaatst over Positieve 
Gezondheid. In de komende Dwars gaat het over wonen, woonregelingen en 
woonvormen voor ouderen.  
De verspreiding van Dwars laat te wensen over. Hierover zijn we in gesprek met de 
redactie; we hebben een lijstje gemaakt van plaatsen waar ze zouden moeten liggen 
om zoveel mogelijk mensen te bereiken (buurthuizen, supermarkt, kerken, moskeeën 
etc.). Wie kan helpen met de verspreiding (1x per 2 maanden) is nog niet duidelijk. 
Suggesties?? 
 
6. Gesprek met Maarten Poorter 
Punten voor dit gesprek zijn meegestuurd met stukken voor deze vergadering.  
Zijn er aanvullingen?  
Tunny J.: Zijn er ideeën voor de armoede-aanpak? 
Wim K.: Wordt G Café G intensief door ambtenaren gebruikt? 
Karin v.E.: Het idee voor de verbouwing, die op 6 december 2019 begon, was dat het 
personeel ‘ingedikt’ zou worden. Daardoor zou ruimte vrij komen om personeel van 
andere diensten een plek te geven b.v. WPI. Met corona gingen meer mensen thuis 
werken waardoor het gebouw en GCG onderbezet c.q. half leeg kwam te staan. 
Annette W.: De gemeente wil een centraal gestuurde uniformisering. Daar past GCG 
niet in. De praktijk staat ver af van het beleid (of andersom)!  
Frank S.: We kunnen er ook geen greep op krijgen. Voor iedere activiteit moet je een 
aparte vergunning bij de gemeente aanvragen. Ook het systeem van subsidiering 
levert problemen op: al het geld is geoormerkt dus alle flexibiliteit is er uit. 
 
7. Rondvraag 
Tonny B.: Vraag aan Maarten om winkels in Betondorp. 
Frank S.: De vroegere winkel van Marcel gaat waarschijnlijk weer open. 
Inge T.: Hoe kijkt Maarten aan tegen ‘bouwen tegen eenzaamheid’. 
Jan D.: Vreest voor een ‘apartleving’ i.p.v. een samenleving. 
 
Volgende vergadering: 2 december 2021 
Agendapunt o.a. Aanvullend Openbaar Vervoer (AVO). Dat wordt verminderd; 
iedereen heeft er een brief over gekregen of krijgt hem nog. 
We hebben de OV-coach uitgenodigd. 
Saskia H.: Dit is het voorspel van een totale afschaffing…! 

 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 


