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Ledenbijeenkomsten 
De ledenbijeenkomst van 25 maart in de Keizers-
grachtkerk trok zo’n veertig belangstellenden. Zij 
kregen een interessante lezing van mevrouw Anja 
Hommel (Cordaan) over recente ontwikkelingen in 
de zorg. 
In deze bijeenkomst is, voor de eerste keer, de mo-
gelijkheid geboden voor het leveren van een extra 
financiele bijdrage in de kosten voor deze bijeen-
komst. De PCOB Amsterdam heeft namelijk te ma-
ken heeft met een forse terugloop van de subsidie 
die jaarlijks van de gemeente Amsterdam wordt 
ontvangen. In de “collectedoos” die aan het begin 
van de ledenbijeenkomst in een hoek van de Tuin-
zaal was neergezet werd aan het eind van de mid-
dag een bedrag van meer dan €120 aangetroffen. 
Een stimulans om hiermee door te gaan! 
Als al eerder aangekondigd vinden op dinsdagmid-
dag 29 april en dinsdagmiddag 27 mei ledenbijeen-
komsten plaats in Noord en Zuid. Beide beginnen 
om 14.00 u met een inloop vanaf 13.30 u en hebben 
als onderwerp “ouderen in veilige handen” met 
oud-politiemedewerkster mevrouw Meijer-van den 
Berg als spreekster.
De bijeenkomst in Noord heeft plaats in kerkge-
bouw “de Ark”, Banne Buiksloot 63. De bijeenkomst 
in Zuid is op het vertrouwde adres: de Pelgrims-
kerk, Van Boshuizenstraat 560.

Ledenbijeenkomst Zuidoost
Ter herinnering: op maandag 5 mei zal mevrouw 
Nel Braan, zorgcoördinator, een inleiding houden 
over de zorg in het algemeen en de thuiszorgorga-
nisatie “Thuiszorgwacht Nederland” in het bijzon-
der. Plaats van samenkomst is kerkcentrum De Drie 
Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigers-
bos. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 u, in-
loop vanaf 13.30 u. Alle leden en belangstellenden 
zijn van harte welkom.
5 mei zal dan alweer de laatste bijeenkomst zijn van 
dit seizoen. Op maandagmiddag 1 september wordt 
het nieuwe seizoen geopend. Het programma voor 
deze middag zal tijdig worden bekendgemaakt.

Spreuk van de maand
De eerste generatie plant de boom

De volgende geniet van de schaduw



Acties Amsterdamse ouderenbonden richting  
gemeentepolitiek
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. In vorige 
nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen over de acties van 
de gezamenlijke Amsterdamse ouderenbonden in de 
aanloop naar deze verkiezingen. Deze acties beston-
den uit het versturen van brieven aan de fracties en uit 
het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers 
van enkele fracties: CDA, GL, PvdA, D66. Nu de ver-
kiezingen voorbij zijn is er geen reden te gaan stilzit-
ten. De politieke partijen in Amsterdam en de fracties 
in de gemeenteraad gaan zich orienteren op de nieuwe 
bestuursperiode. Voor het Overleg Ouderenorgani-
saties Amsterdam een kans om nog eens aandacht te 
vragen voor de problemen waar veel ouderen in onze 
stad mee te maken hebben of krijgen. In een brief aan 
alle gemeenteraadsfracties van eind maart zijn de be-
langrijkste problemen op een rijtje gezet en zijn wensen 
geformuleerd. De brief eindigt met de volgende tekst.
Samenvattend vragen wij u het volgende.

 1.  Voor zorg aan ouderen meer geld uit te trekken: 
het is broodnodig, en slim zoeken laat zien dat 
dit geld er gewoon is.

 2.  Op Hulp bij het Huishouden niet te beknibbe-
len: het gaat om een vitale functie die relatief 
weinig geld kost en waarschijnlijk geen volle-
dig beroep zal doen op de door D66 beloofde 
extra €140 miljoen.

 3.  Niet te tolereren dat er in Amsterdam steeds 
meer ouderen leven in armoede: er moet meer 
geld worden vrijgemaakt voor armoedebestrij-
ding van ouderen. 

 4.  Onderzoek te doen naar de ontwikkeling van 
de koopkracht van oudere minima; het Overleg 
Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) wordt 
hierin graag betrokken.

 5.  Te zorgen voor meer betaalbare woningen die 
geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor ou-
deren.

 6.  Oudere minima die gebonden zijn aan een te 
hoge huur tegemoet te komen door een huur-
toeslag uit het Woonfonds.

 7.  Te bewerkstelligen dat oudere minima die op 
medische gronden moeten verhuizen naar een 
woning met een veel hogere huur worden ge-
compenseerd voor de huursprong. 

 8.  Het openbaar vervoer toegankelijk te houden 
voor ouderen door een optimale fijnmazigheid 
en waar dit ontbreekt initiatieven te nemen 
door het inrichten van lokaal busjesvervoer.

In een brief van half april heeft het OOA de gemeen-
teraad voorgesteld om het door een te vormen coali-
tie geschreven programakkoord, vooraleer dit wordt 
behandeld in de gemeenteraad, eerst in een openbare 
bijeenkomst met de burgers van Amsterdam te bespre-
ken. Dit geheel in lijn met de door vrijwel alle partijen 
in hun verkiezingsprogramma verwoorde wens om de 
burger eerder en intensiever bij de beleidsvorming te 
betrekken.
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