07 – 07 – 2022
Ouderen Advies Raad plenair
Oranjezaal Stadsdeelkantoor
Aanwezig: Frank Stork(vz), Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis,
Nellie Visser, Jan Dijk, Annette Wiese , Nelleke Vatri, Leydy Lübbers, Inge Tramm,
Elly v.d. Mortel, Tonny Bonnee, Coen Valenkamp, Bob van Weidom Claterbos, Ineke
Vervoort, Afifa Tadmine, Dick Oosterbaan, Saar Boerlage, Janny Leenders-Post,
Wim Kerkhove, Marjolein Vos, Marianne Avontuur, Ria van Gerven, Saskia
Hubelmeijer, Anton Berben, Dineke van Hartingsveldt, Mevr. Komproe,Charissa
Maduro, Marian Buit, Jage Couwenbergh, Peter Prins.
Berichten van verhindering: Haly Karioen, Karin van Erning, , Laetitia Kramp, Joke Hagedoorn,
Louise Berg, Madeleine Niesten.

1.Opening
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom; speciaal welkom aam Peter
Prins. Hij is lid van de Ouderenpartij Diemen. Omdat Diemenaren naar AmsterdamOost komen en mensen uit Oost naar Diemen voor bepaalde activiteiten, wilde hij
Oost beter leren kennen en met name de OAR.
2. Notulen 6 juni 2022
-Jan D.: Als aanvulling: het Odensehuis kan ook een functie hebben als Culturele
apotheek.
- Leydy L: Er is nu iedere maandagmorgen een vrouwenzwemgroep o.l.v Afifa.
Heerlijk!
Notulen goedgekeurd.
3. Mededelingen
- OAR heeft Al Maarif gecondoleerd met het overlijden van Mohamed Echarrouti. Hij
was lang betrokken bij de OAR.
- Saar B.: Akropolis bestaat 5 jaar. In september komt er een groot feest; daar komt
een folder over. Zeer zorgelijk is dat Zeeburgereiland verzakt; Akropolis ook.
Woningbouwvereniging de Alliantie neemt geen verantwoording; de bewoners
houden een huurstaking. Tunny.J.: Familie in Rotterdam hadden een dergelijk
probleem. Misschien contact leggen om uit te wisselen wat zij gedaan hebben?
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4. Caroline de Heer
Zij is sinds twee weken voorzitter van Stadsdeelraad-Oost, opvolger van Maarten
Poorter. Ze vindt het geweldig dat er hier zoveel mensen van de OAR aanwezig zijn!
Zij wil het beleid van het stadsdeel zoveel mogelijk met de bewoners afstemmen.
Tunny J.: De OAR bestaat al heel lang. Zij is nog de enige OAR in Amsterdam;
vroeger had ieder stadsdeel er een, maar de centrale stad heeft ze geleidelijk
“weggesaneerd”. Akropolis is mede door de OAR opgericht. In 2016 hebben we
aangekaart dat er beleid m.b.t. dementie-zorg moest komen. Activiteiten en plannen
waren toen gemaakt. Dat is daarna stil gevallen, maar wordt nu weer opgepakt door
een stadsdeel-brede werkgroep. De OAR werkt samen met een groep Turkse
ouderen en hun familie om cluster-wonen te realiseren. Diversiteit is altijd een
belangrijk onderwerp geweest en is dat nog.
Caroline d H.: Huisvesting is een belangrijk thema van het stadsdeel. Zij stelt voor
overleg te hebben m.b.t. de ideeën hierover.
Annette W.: We hadden vóór corona twee keer per jaar een overleg met Maarten.
Kan dat weer plaats vinden?
Caroline: zal dat graag weer organiseren.
Saar B.: Bushalte 37 moet dichter bij Akropolis komen; we hebben daar al jaren om
gevraagd, zonder resultaat.
Caroline: Zal het doorgeven aan Rik Vermin, die verantwoordelijk is voor
o.a.toegankelijkheid. zij zelf heeft Sociaal domein en veiligheid in haar portefeuille.
Leydy L.: De veiligheid van fietsers en voetgangers in de Linnaeusstraat is slecht.
Jan D.: De OAR heeft corona overleefd en heeft in die tijd veel gedaan aan voedsel
voorzieningen. Hoe gaat dat verder; de nood groeit!
Tonny B.: Vrachtverkeer geeft in Betondorp veel overlast: grote bussen, kleine busjes
van bezorgdiensten racen op de gekste tijden door de straten; er zijn vaak
gevaarlijke situaties.
Marianne A.: vrachtauto’s worden in de weekends geparkeerd; er zijn daarover
klachten ingediend, maar er is niets gebeurd.
Caroline: blijf melden want verbetering van de woonomgeving is belangrijk.
Dick O.: Kies “de beste chauffeur van de maand prijs” met bloemen; een positieve
insteek!
Ineke V.: Wanneer kunnen we een afspraak maken over het R.Kochproject?
Caroline: de afspraak kan met mijn assistente gemaakt worden, maar het wordt
waarschijnlijk in september.
Frank bedankt Caroline voor haar komst; we hopen haar vaker te zien!
5. Fix-Brigade
Hans Bueno de Mesquito geeft informatie.
De Jungle is een organisatie die oplossingen wil vinden voor mensen in de knel.
Een van de activiteiten is de Fix-Brigade. Die wil wooncomfort verhogen, energie
besparen, geld besparen, opleidingen en werkgelegenheid organiseren. Het is een
‘doe-club’: met praktische ingrepen in huis energie besparen. Dit kost niets voor
mensen met een inkomen tot 140% van het minimum. Mensen met een hoger
inkomen, huurders of eigenaren, kunnen ook geholpen worden (als er fixers
beschikbaar zijn), maar moeten de kosten zelf betalen.
De fixers zijn vrijwilligers. Er zijn twee hoofdfixers en + 15 lui in opleiding, veelal
statushouders. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding.
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Het levert 10% tot 30% energiebesparing op. Behalve isoleren van huizen doen zij
ook iets aan de gezondheid van huizen b.v. schimmelbestrijding. Bij een aanvraag
wordt twee uur besteed aan onderzoek en zes uur aan het werk.
De Fix-brigade heeft contact met woningcorporaties, maar dat loopt traag en met
veel weerstand van de corporaties. Er is echter een wettelijk plicht veiligheid van de
huizen te garanderen. Maar daar is nauwelijks controle op. De gemeente moet meer
verplichtingen opleggen en controleren.
Frank bedankt Hans voor zijn komst en de informatie. We zullen mensen attent
maken op de Fix-brigade.
6. Laatste informatie
-Cluster-wonen Turkse Ouderen: er is een afspraak met de Alliantie voor een
gesprek over mogelijkheden op Centrumeiland (IJburg) en een bezoek aan de
locatie.
-Dementiekaravaan vindt in september plaats. De activiteiten worden nog bekend
gemaakt. Vanaf 11 juli begint een proef of het Odense-model aanslaat. Het is iedere
maandagmorgen van 10.00-13.00 uur R. Kochplantsoen 19. Iedereen welkom; zegt
het voort!
-Fit in Oost heeft een beweegprogramma “Sportief de zomer door”. Flyer wordt
rondgedeeld.
-Op 15 september is er in de Muiderkerk een netwerkbijeenkomst over activiteiten in
Oost.
-Ombudsman Amsterdam vraagt inbreng: Welke Wmo-voorzieningen zijn nodig of
gewenst; inventarisatie hiervan en van dingen die ontbreken of niet goed lopen. Hij
wil de kwaliteit van de Wmo verbeteren. Saskia H.: Hulpmiddelen worden slecht
onderhouden en zijn daardoor onbetrouwbaar; geregeld wordt een hulpmiddel, b.v.
scootmobiel, toegewezen maar duurt het erg lang voordat er geleverd wordt.
7. Rondvraag
-Jan D.: Er moet meer en betere informatie komen over waar mensen terecht kunnen
voor een Wmo-voorziening.
-Saskia H.: Kunnen we iemand van de roze gemeenschap uitnodigen om te horen
hoe het gaat in verzorgingshuizen w.b. discriminatie en behandeling?
-Mevr. Komproe: In De Bron zijn iedere woensdag en donderdag van 10.00-16.00uur
activiteiten. Iedereen welkom.
-Janny L.: Maria van Zeestraten gaat met pensioen. Komt eer opvolg(st)er? Antw.:
Ja, maar we weten nog niet wie en wanneer.
-Ria v.G.: Vanaf 15 augustus is de Eerste van Swindenstraat afgesloten voor 2 jaar
renovatie; alle bomen worden gekapt…!
-Er was eerder een vraag over herkeuring voor het rijbewijs; dat moet via de huisarts
geregeld worden.
Frank sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis en een goede en gezonde
zomer toe.
Volgende vergadering:
Donderdag 1 september 2022 in de Raadszaal; 13.15 uur inloop, 14.00-15.30
uur vergadering.
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