
Notities Wijktafel Oosterparkbuurt & Weesperzijdestrook – 09/12/2021 

Aanwezig: Nick Gentsidis, Dynamo | Julieke Segaar, MEE Amstel en Zaan | Rudi Suliman, Vrijwilliger 
TeamED | Elsje, Ervaringsdeskundige Team Oud Oost | Erica van Broeckhuijse, coördinator TeamED 
Oost en Noord | Tunny Jongejan, lid Ouderenadviesraad Oost | Thea Emke, Team Sportservice 
Amsterdam, Stadsdeel Oost | Dietske Klepper, Participatiecoach Cordaan | Amanda, Intake- en 
Evaluatiemedewerker Cordaan Oost / Zuid en bewindvoerder | Laura van Overbeek, Ambulant 
ondersteuner LDH | Aya Martinez, team Oosterparkbuurt HVO Querido 

1. Mededelingen 
- Nanko is ziek, jammer, wordt wat improviseren vandaag 
- Notulen vorige x  akkoord, geen aanvullingen 
- Toevoegen aan agenda - thema’s ’22 bedenken vandaag 

2. Introductie rondje met benoemen van kerstactiviteiten 
- Nick, participatiemedewerker Oost, organiseert activiteiten en match, Gouden Mannen 

project, zelfredzaamheid van migranten oudere mannen. Kerst: 15 december lampjestocht, 
ondanks buiten, toch afgelast. Alternatief is brieven met Kerstwensen versturen naar 
senioren (75+) 

- Julieke Segaar, werkt bij MEE – oud oost – mensen met beperking ondersteunen, weet niet 
van Kerstactiviteiten 

- Rudi Sulimann, TeamEd, gericht op mensen met eenzaamheid, vrijwilliger, diverse 
activiteiten, geen Kerst wel Nieuwjaars activiteit o 15 januari met lunch en quiz 

- Elsje, ervaringsdeskundige team Oud Oost, geen Kerstactiviteit 
- Erica van Broeckhuijse, coördinator TeamEd Oost en Noord, Kerstactiviteit in BC derde 

Oosterparkstraat op donderdag 23-12 van 13:00 – 16:00 lekkers en Quiz. Aanmelden vooraf, 
kan via Nick. 

- Tunny Jongejan, ouderenadviesraad Oost, o.a. initiators van spreekuren/buurtkamers, 
Kerstdiner op plaza Stadsdeelkantoor Oost 21-12 van 13:00-16:00 in Grand Café Genieten 

- Thea Emke, team sportservice A’dam, Sporthallen Zuid, stadsdeelteam Oost, nu ook vooral 
sociaal domein en daar ondersteuning bieden, tijdens Kerstperiode gaat alles gewoon door 

- Dietske Klepper, participatiecoach Cordaan, 2 wijkservicepunten (o.a. Gooyer), organiseert 
dagbesteding, qua Kerst heel mager, Kastanjehof helemaal gesloten, geen vrije inloop en 
evenementen i.v.m. coronabeperkingen 

- Sylvia de Goede, vervangster Melanie Verhoef, Buurtcampus Oost, gevestigd in OBA 
Linnaeus. Geen Kerstactiviteiten. 

- Amanda, intake en evaluatiemedewerker Cordaan Oost/Zuid, ook bewindvoerder, vanuit 
Cordaan thuisdiensten geen activiteiten met Kerst, vanuit bewindvoering gereserveerd geld 
feestdagen naar klanten 

- Laura van Overbeek, ambulant ondersteuner LdH Oosterparkbuurt en de Pijp, Kerst voor 
cliënten in de Pijp 

- Aya Martinez, team Oosterparkbuurt HVO Querido (zie chat), 1e Kerstdag iets voor cliënten, 
inloop met hapjes 

- Susie, Buurtcirkel, voor eenzame mensen die iets met elkaar willen doen. SamSam zaterdag, 
intellectuele buurtcirkel, Kerstactiviteiten spreken mensen samen af 

- Lotte, Dance Connects, wijkwerker Oost, Kerstactiviteiten helaas niet, zouden met dansers 
meelopen met lichtjestocht, vandaag hier voor het eerst 

- Paulien Bruijn – Oosterparkkerk, Kerstactiviteiten een aantal, flyer in de chat (bijlage 1), 
mensen kunnen nog aanschuiven, vooraf wel aanmelden 

- Marinus de Jong, Oosterparkkerk, worstelt met toegang van Kerstdiner, hoe werkt dat? Hoe 
doen andere dat? Wordt even geparkeerd voor nu 

- Audrey, informatiemakelaar treiteraanpak, meldpunt zorg en overlast vervanger, mailt info 
over de aanpak voor bij notulen, geen Kerstactiviteiten 



- Cheanne A’dam, Eigen Haard, Oosterparkbuurt / Watergraafsmeer, wijkvrijwilligers die 
helpen bij schoon, heel, veilig altijd Kerstbijeenkomst, dit jaar een leuk pakketje voor hen. 
Verder geen bijeenkomst 

- Els van Gurp. LDH, collega Laura, gebiedsteam Oosterpark / de Pijp 
- Stephanie van Veen, gebiedsmakelaar SD Oost, geen Kerstactiviteiten, Boerhaveplein 

Badhuistheater heeft nog wel plannen, 18 en 27 december 
- Heloise, -  Esma Binici, buurtteam Oud Oost, geen Kerstactiviteiten 
- Francisca, collega van Esma 
- Anja van Mil, stedelijke Wmo adviesraad, geen Kerstactiviteiten - Vraag: er is een 

handreiking m.b.t. regels corona, buurthuizen niet aangewezen voor checken, in chat nog 
meer info 

3. Eenzaamheid in Oosterparkbuurt  
Nick leidt in - gelukkig zijn er wel Kerstactiviteiten de komende periode. Wel groot thema, vooral 
Oosterparkbuurt. Helaas Nanko afwezig. Hoe kunnen we samenwerking verbeteren om 
eenzaamheid tegen te gaan of eenzame mensen toch meer betrekken bij activiteiten? Hoe ervaren 
mensen in deze groep de ontwikkelingen rond deze  problematiek.  

Is BC Oosterpark wel open, kunnen mensen daar een kopje koffie drinken? BC is beperkt open 
tijdens Kerst. Aya: wij zijn er dagelijks en mensen kunnen hier komen voor kopje koffie bij HVO 
Querido. Laura zal vragen in hoeverre haar locatie open is tijdens Kerst.  

Julieke, wat merk je van eenzaamheid. Is dit de afgelopen 2 jaar toegenomen? Doelgroep vanuit 
MEE lijkt het niet gerelateerd aan leeftijd. Benieuwd of er buddy of maatjesprojecten zijn die 
eenzame mensen koppelt aan een andere bewoner. TeamEd heeft de ervaringsdeskundigen die 
gekoppeld worden aan eenzame mensen. Men kan ook terecht bij de EDplaatsen voor ontmoeting, 
koffie, even wandelen. Elsje, dergelijke activiteiten vielen onder aanpak eenzaamheid met veel 
budget vanuit gemeente maar dat is gestopt. Amanda – burennetwerk doen dit ook, mensen 
matchen. Esma: post Oost blijft open tijdens Kers voor hulpvragen en kopje koffie kan ook.  

Elsje – eenzaamheid wordt vaak gekoppeld aan ouderen maar dat is onterecht. Uit cijfers blijkt dat 
bij 40-50’ers de grootste groep eenzamen zit, door verschillende oorzaken. Ook onder jongeren is 
het een groot issue. Minst eenzame mensen zitten tussen 60-75 jaar. Is er voldoende aanbod in 
Oost? Elsje, er zijn voorzieningen maar het is een groot probleem. Als mensen vereenzaamd zijn is 
het vinden van verbinding heel lastig. Als mensen wat meer open zouden zijn over ‘eenzaamheid’ 
wordt het wellicht een minder groot probleem of taboe. Dat zou ook kunnen helpen. Aanwezigen 
beamen dit. Susie, 90% van ons is wel eens eenzaam of kent mensen die eenzaam zijn, ook 
activiteiten ingezet om in gesprek te gaan met mensen voor eenzaamheid i.p.v. tegen eenzaamheid 
om zo eenzaamheid te normaliseren.  

Er zijn verschillende maatjesprojecten, deels straks te vinden in notulen, deels ook online. Is dat 
voldoende om het probleem te verminderen? Julieke denkt dat het onvoldoende is, zo zijn veel 
jongeren eenzaam maar zullen niet snel om hulp vragen. Denkt ook dat er te weinig gedaan wordt 
om mensen te bereiken. Tunny: er zijn voedselprojecten die mensen bereiken die we gewoonlijk niet 
bereiken, of boodschappen die mensen kunnen halen bij een weggeefwinkel. Hiermee wordt een 
andere groep bereikt. Eigenlijk willen we weten hoe het met iedereen gaat.  

Dagbestedingsgroepen, jammer dat die niet altijd door gaan tijdens Kerstperiode, terwijl daar 2 x per 
week heen kunnen enorm belangrijk is voor mensen. Misschien toch nog eens naar kijken hoe 
georganiseerd kan worden dat deze activiteiten door kunne gaan tijdens vakanties / kerst etc.  

Anja, door pandemie is er ook minder verbinding, vooral ook mensen die digitaal minder vaardig 
zijn. Ook probleem met wachtlijsten voor mensen met ‘onbegrepen gedrag’. Dus daar is ook nog 



veel te doen. Elsje: computers geeft gemeente voor €20,-. Als je die terug geeft krijg je het geld ook 
terug.  

Nick: we constateren dat de groep heel breed is, bijv. ook jonge mensen of gescheiden mensen. Hoe 
kunnen we die groepen bereiken? Zijn daar ideeën over? Anja – beginnen bij buren werd aangereikt 
bij een seminar. Elsje: gemeente heeft aantal vindplaatsen om elkaar ‘van mens tot mens’ aan te 
spreken. Amsterdamse aanpak. Geconstateerd wordt dat deze info beperkt bekend is dus op vlak 
van communicatie is er nog het nodige te doen.  

Nick: hoe kunnen we elkaar beter vinden? O.a. hier in dit overleg. Amanda vraagt of er niet 1 
centrale plek is waar we deze info kunnen vinden, een soort sociale kaart. Anja, hoort dit niet bij de 
buurtteams, daar zou alle info terecht moeten kunnen. Dat was het idee om via buurtteams 
versnippering tegen te gaan. Amanda – een webpagina? Elsje – er is een pagina maar dan voor 
buurteam medewerkers maar die is niet beschikbaar. Esma: contactpersoon per organisatie om hier 
iets mee te doen. Susie: 100% Oostgroep is een fijne appgroep waarin veel aanbod gedeeld wordt.  

Nick: nog toevoegingen? Er zijn aantal problemen benoemd en oplossingen bedacht en een grote rol 
wordt toebedeeld aan buurtteams. Hiermee ronden we dit onderwerp af. 

4. Thema’s aankomende wijktafels.  
Welke thema’s voor ’22, suggesties / wensen? Open vraag van Lotte: hoe krijgen we mensen de deur 
uit naar leuke activiteiten? In het kader van eenzaamheid. Meerdere partijen erkennen dit, dat dit 
lastig is 

5. Rondvraag – geen 
 
Na vergadering kwam nog ter sprake: www.debuurtbalie.nl     
 
Bijlage 1. Tips tegen eenzaamheid van Erica van Broeckhuijsen, TeamED 
 
Tips tegen eenzaamheid  
Bewegen (halfuur per dag)  
Aanhalen van oude contacten  
Gekoppeld worden aan een maatje (neem contact met een vrijwilligers vereniging)  
Schrijf in een dagboek  
Lees een positief boek (jelle hermus, louise hay)  
Mediteer  
Eet gezond  
Volg een workshop gezonde voeding  
Maak een plan om meer tijd door te brengen met anderen  
Focus niet op eenzaamheid, zoek afleiding  
Bel iemand, of ga op visite  
Informeer naar activiteiten bij Huis van Wijk  en bibliotheek  
Doe iets voor een ander  
Werk met een agenda (maak een laagdrempelige rooster)  
Doe onderzoek voordat je gaat verhuizen   
Praat met de huisarts  
Bel met sensoor (0900-0767)  (020 - 675 75 75) (gebruikelijke belkosten)  
Zingen  
Werk aan jezelf; Versterk  je eigenliefde en je liefde naar de wereld toe  

 
 
 

http://www.debuurtbalie.nl/


Bijlage 2. Aanvullende informatie Treiteraanpak 

Bij deze informatie over de treiteraanpak stadsdeel Oost. 

  

De Treiteraanpak heeft tot doel om extreme overlast en intimidatie in de woonomgeving tegen te 

gaan. 

Het gaat hierbij niet om ‘gewone’ burenruzies, maar veelal om langdurige ernstige vormen van 

overlast en intimidatie. 

In sommige gevallen gaat het om zaken die nog niet lang spelen, maar waarbij er zich een ernstige 

escalatie heeft voorgedaan 

tussen omwonenden onderling. Daarbij is sprake van ‘eenduidig’ slachtofferschap, gericht tegen één 

of meerdere specifieke personen of huishoudens. 

 

Het doel van de aanpak is om de treitersituatie te beëindigen en te voorkomen dat het slachtoffer 

zich genoodzaakt voelt om te verhuizen. 

De bescherming van het slachtoffer staat voorop. Zowel bij treiteraars als bij slachtoffers blijkt er 

vaak sprake van een verhoogde sociale en/of 

psychiatrische kwetsbaarheid. Daarnaast zien we bij treiteraars vaker een (vorm van) 

persoonlijkheidsproblematiek. Het (soms gedwongen) bieden van zorg 

en begeleiding is dan ook een onmisbare pijler binnen de aanpak. De gemeente Amsterdam werkt 

hierbij onder meer samen met politie, OM en zorgpartners. 

  

Bij het oplossen van de treitercasussen zijn daarnaast vooral de woningcorporaties belangrijke 

partners, omdat zij als verhuurder het huurrecht kunnen toepassen 

wanneer treiteraars in een huurwoning hun gedrag niet aanpassen. Dit vormt een belangrijke stok 

achter de deur. Er wordt binnen het stadsdeel tevens samen gewerkt 

met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de projectleiders Jeugd en Veiligheid  en de regisseurs 

Top600. Uniek aan de Treiteraanpak echter is dat er instrumenten kunnen 

worden ingezet op het gebied van straf-, civiel- en bestuursrecht.  

  

Er zijn vijf criteria waaraan een casus moet voldoen om als treiterzaak te worden aangemerkt: 

1)            herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie; 

2)           (bewust) gericht tegen specifieke personen of huishoudens; 

3)            speelt zich af in de directe woon- of werkomgeving van de slachtoffer(s); 

4)           vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt; 

5)            het slachtofferschap is onbetwist. 

  

De Treiteraanpak is sinds 2016 bestuurlijk ondergebracht bij het AcVZ. De regie blijft bij de 

stadsdelen; het AcVZ faciliteert. 

 

Audrey Gooijer 

Informatiemakelaar Treiteraanpak I Lokale Aanpak Overlast Veelplegers 

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost 

 E-mail: Audrey.Gooijer@amsterdam.nl of via treiteraanpak.oost@amsterdam.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
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