
Aan de hand hiervan heeft zij ta een

Burgem eester en Wethouders alsm ede aan de Le- ٨:<■'« 
den van de Gemeenteraad, neergelegd datgene wat naar 
haar mening d irect uitgevoerd kan, danwel eerst ter 
d iscu ssie  gesteld  dient te worden om de leefbaarheid van 
onze buurten te bevorderen. Er zijn ook punten bij waar 

alvorens tot uit- ؛ة de hulp van deskundigen nootzakelijk 
voering kan worden overgegaan.

Op de binnenpagina van deze krant vindt u de open brief 
bestudeer en bewaar deze brief want - ؛؛afgedrukt. Lee 

bij het tot uitvoering brengen ervan is  uw volledige m ede-
,werking noodzakelijk

Stuur , <!؛٦١٦ ٨١٦؟  correspondentieadres uw op- en aanm er- 
kingen, uw eigen ideeen en /o f afkeuringen, maar boven- 
al KOM OP ONZE BIJEENKOMSTEN INDIEN u  DAARTOE 
WORDT UITGENODIGD OM MEDE TE PRATEN OVER 
BEPAALDE UIT TE VOEREN OBJEKTEN  
Tot hen die uit ontevredenheid de Werkgroep Inspraak 
hebben verlaten wordt bij deze een beroep gedaan om 
mede te gaan werken aan de uitvoering van hetgeen in de 
Open B rief gesteld  is ,  om de opgedane kennis en ervaring 
in dienst te stellen  van de bevolking van onze buurten.
Mocht u zich geroepen voelen onze krant financieel te 
steunen dan kunt u elders in deze krant■ naam en adres 
van onze penningm eester vinden alsm ede ons gironum- 
m er waarop u natuurlijk ook uw bijdrage kunt storten.
Mag ik tenslotte een beroep doen op uw medewerking, 
om daadwerkelijk te gaan meewerken aan de leefbaarheid  
en het behoud van onze buurt en nogmaals uw aandacht 
vragen voor de Open B rief.

P . H. Curière s r . , voorzitter.

^  heter nnderuiijs

E E N  N I E U W E  F A S E  IS T N G E L U I D
0p 10 februari ل أل ؟ ل  heeft een  achttal leden van de Ak- 
tiegroep  ten  stadhuize een  onderhoud gehad met de 
W e th o u d e r  voor  Stadsontwikkeling, H .L am m ers, waar- 
bij aanwezig waren  ir .D .H .F r ie lin g , lid van de Ambte- 
lijke Projektgroep  en de heer  A .D .L eew ls  van de afde-
lin g  B e s tu u r s k o n ta k tG ll.
In  k l a r e  duidelijke taal heeft de Aktiegroep haar standpunt 
in z a k e  de renovatie van onze buurten uiteengezet.
Duidelijk is  gemaakt dat, wil het Gemeentebestuur iets  
b e^ ik en , dit niet m ogelijk  zal zijn  zonder de Aktie- 
groep  als een  volledige  en zelfstandige gesprekspartner  
te  erkennen en in het overleg  te betrekken. Niet zonder 
trots kan worden gezegd  'hier staat de Aktiegroep, zon- 
der haar bereikt u niets  want zij kan praten en werken  
vanuit een  m achtspositie, dat wil zeggen  zij geniet het 
volledige  vertrouwen  van de bevolking'.
In antwoord op een  daartoe gesteld®  vraag  heeft de 
Aktiegroep zich  ten volle  bereid  verklaard  te  willen  
medewerken لءل؛ال de verbetering  en leefbaarheid  van on- 
ze  buurten, m its  in ؛ل ا1؛؛  opzichten  rekening wordt ge-  
houden met de belangen  van de bewoners.
H e t  u i t g a n g s p u n t  d a a r b i j  i s :

DAT DE SPAARNDAMMER- e n  ZEEHELDENBUURT 
E E N  WOONBUURT BLIJVEN WAAR HET VERENIGINGS- 
LEVEN -  HET BUURT EN CLUBHUISWERK TOT VOLLE 
O NTP^O IING  KUNNEN KOMEN EN WAAR ONDERWIJS 
E N  BEJAARDENZORG NIET LANGER TOT DE ACHTER- 
GEBLEVEN GEBIEDEN BEHOREN.

Aan deze  en vele  andere vraagstukken  die te maken heb- 
ben met de leefbaarheid  van onze buurten is  de Aktie- 
groep  niet alleen  bereid  om eraan mede te werken,
Z I J  E IS T  HET RECHT OP ER EEN G R O O T  A A N D E E L  
IN  T E  H E B B E N
In gesprekken  met duizenden bewoners tijdens het w er-  
ken met de petitie, alsm ede m et honderden tijdens d is -  
eu ssies  op de vele  bijeenkomsten  met huurders en /o f  
leden van de w ^ n ^ r p o r a t i e s ,  heeft de " een
schat van ervaringen  opgedaan.

G E N O T E NB U

Hiermede ontvangt u het eerste  nummer van onze 
en behoefte zal voorzien.،؛ krant die  naar wij hopen in 

Te lang heeft het ontbreken aan een juiste  en uitvoerige 
voorlichting  over  de vraagstukken waarncede de bewo- 

Alhoewel .ال’،ل ا'(ل’0ءالناا ئ0ا ه ners ال  van onze buurten worden 
de aktiegroep  nog steeds  de zo noodzakelijke gem eente- 

toch ver- ؛؛lijke subsidie moot ontberen, aehten we on 
plicht m et onze "AKTIEKRANT" te moeten komen, e r v a n 
overtuigd  zijnde dat wanneer het Gemeentebestuur a f w i j- 

zend beschikt op onze subsidiaanvraag, d e  b e w o n e r s  e n 
winkeliers dan wel voor de b e n o d ig d e  g e ld e n  z u l l e n
zorgdragen.
Veel werk is  in het afgelopen jaar verzet. Enige tiendui- 
zenden m anifesten  en oproepen  werden  gemaakt en ver- 

spreid, 4&78 handtekeningen werden onder onze petitie 
opgehaald. We kregen  er  geen  ƒ50.000  voor zoals  het 

1000 + 'onafhankelijk' enquetebureau, dat momenteel 
bewoners zal enqueteren om uiteindelijk  tot eenzelfde 
uitslag  te komen als  de Inhoud en het resultaat van onze 
petitie waarvoor tien tallen  bewoners geheel belangeloos 
het m oeizam e werk hebben verzet.

B E K R O O N D
w erd  het vele  werk  toen  op lö  februari 1971 het College 
van Burgem eester en Wethouders tegemoetkwamen aan 
onze eis  om door middel van een officiële  publicatie 

in de pers mede te delen  dat de zogenaamde 'Ideeën- 
sc h e ts’ -  ln de volksmond genaamd 'het Gemeenteplan' - 

van de baan was. Dank zij een  gezam enlijke kraehtsin- 
t gelukt dit onzalige  plan terug te dringen؛;؛h ؛٥ spanning 

en onder m eer te  voorkomen dal ten  bate van parkeer- 
arbeiderswoningen  gesloopt zouden worden, ل5ه؛ا garages 

tientallen  w inkeliers  met ondergang werden bedreigd 
en door huren die voor de huidige bewoners onbetaalbaar 

zo  vertrouwde buurt ؛،duizenden l،u إلا zouden zijn, ،ءن،ال
,zouden moeten verlaten

ghetto-andenujs
iidespaamdammer-
enzeeheMenbuurt

VOORBEELD UIT ONZE BUURT
A. van de 103 kinderen, die dit jaar de lagere  school 
gaan verlaten, zullen  sleeh ts  3 â 4  (=3% van het totaal) 
naar de HBS (HAVO) gaan. In rijkere  buurten is  dit p er-  
centage aanzienlijk  hoger (namelijk  G0 â 80% van het 
totaal).
B. 40% van de kinderen, die  naar de LTS of huishoud- 
school gaan, zullen  deze  opleiding niet  afmaken.
c .  Van de kinderen, die  dit jaar de lagere  school v e r -  
laten, zal niemand de un؛ver،؛؟teit  bereiken.

4. De zeven  lagere  scholen  die onze buurt rijk  is ,  wed- 
ijveren  m et elkaar om  het door de wet v ere iste  aantal 
kinderen te  krijgen. Scholen komen hierdoor in een  kon- 
kurrentiepositie  m et elkaar te  staan. Dit komt het on- 
derwljs natuurlijk niet ten  goede.

5. Door de slechte  m ateriële  voorzieningen, door 
slech te  begeleidingsm ogelijkheden, door te grote k las-  
sen  dient het kind zich  aan te  passen  aan het onderwijs- 
besteld . Met uiteraard  foneste gevolgen  voor het kind.

Dit is  slechts  een  sum m iere beschrijving  van een  aantal 
problemen  in het onderwijs. Veel is  door plaatsgebrek  
niet genoemd.

٨ ٩ ع م •«و ')٠ م ا س ، م

verslech tert  de onderw ijssituatie  in onze buurt. Door 
’ ’ financiële  steun  van de regering  is  het

k leuter- en basisonderw ijs  in de Spaarndam m er-Zee- 
~ ver  achterop geraakt b i j  andere m aatschap-
pelijke ontwikkelingen, De woorden v e r w a a r l o z i n g  en 
' zijn  hier  zeer  b eslis t  op zijn  piaats.
HET ONDERWIJS FAALT

Wetenschappelijk onderzoek  toont onomwonden aan dat 
de kinderen uit de l e eeuw؛؛ se  wijken ta Amsterdam, 
nauwelijks kans krijgen  om zich  te  ontplooien, De 
kinderen hebben praktisch  geen  kans op m aatschappe- 
lijk  su k ses. De bewering, dat in Nederland een  ieder  
gelijke  kansen  heeft, is  zeer  b e s lis t  een  leugen. De 
kinderen  uit de ab eid ersw ijk en  zijn onder andere als  
gevolg  van een  falend onderwijs, voorbestem d  om hun 
leven  lang in de fabrieken  of kantoren het m indere e n /  
of zwaardere werk  te doen. In plaats van dat het 
onderwijs het kind optim ale ontplooiingskansen  biedt, 
selek teert het op u iterst  negatieve  w ijze. Voor de kin- 
deren, die  in de Spaamdammer-Zeeheldenbuurt '
en gaat de toekom st, als  er  niets  gedaan wordt, er  
tam elijk  som ber uitzien.

WELKE MOEILIJKHEDEN ZIJN ER?
1. De overgang van kleuter naar b asis  (lagere  school) 
onderwijs vindt ztf gebrekkig plaats dat als  gevolg  
hie؟ van v ee l kinderen  m inim ale vorderingen  maken 
op de lagere  school.

2• Hf؛t taalonderwijs levert, door slech te  taalontwikke- 
J_؛ng van het kin^, in zes  jaar tijd, weinig  r e s u lta a t  op. 
Tussen  50 â 60% van de kinderen  is  hierdoor niet in 
staat begrijpbaar te  lezen  (handicap voor  het hele  leven).
3. Geringe ontplooiingsm ogelijkheden  voor de kinde-
ren nâ de lagere  school. De m eeste  kinderen  zijn  g e -  
dwongen naar de LTS of de huishoudschool te  gaan.

Verleden  jaar werd  de zogenaamde ideeënschets  van 
onze buurt door de gem eentelijke autoriteiten  en  het 
wijkcentrum  geïntroduceerd, opm erkelijk  daarbij w as, 
dat er  angstvallig  gezwegen  werd  over  de vernieuwing 
en verbetering  van het kleuter-  en basisonderw ijs. 
Im m ers Indien de autoriteiten  de buurt 'leefbaar' willen  
maken, mag verondersteld  worden dat naast aandacht 
voor de w o o n v e r b e t e r i n g ,  g r o t e  aandacht besteed  zal 
worden ؛ل،؛ال  het treffen  van m aatregelen  op het gebied 
van onderwijs. Het tegendeel is  waar, nergens w،؛rd 
aandacht aan dit probleem  b esteed . Zelfs een  nieuw  
schoolgebouw ا ، و ل er ا  kennelijk niet af.

DISKRIMINATIE SPAAR ND AMMERS

Bij serieu ze  bestudering  van de onderw ijssituatie, zal 
de vergelijking ال،   et een  GHETTO o n b e g a a n b a a r  
om ringen. De moeilijkheden, waarm ee het onderwijs 
te  kampen h e e f t ,  1S  v a n '  een  dergelijk  grote  omvang, 
dat men ه ء  situatie  gerust alarmerend  kan noemen.
De ak tie^ oep  wil m iddels dit artikel dan ook stevig  
aan de noodbel trekken. Dit omdat andere instanties 
liever  zwijgen  en doen alsof  er  niets  aan de hand is .
Nog liever  geven  zij, bij het ultblljven  van gunstige on- 
d e^ ijsre su lta ten ,  de schuld  aan het afzonderlijke kind 
of aan de afzonderlijke ouders. Met als  argument:
"De ouders en de kinderen  zijn  zo  onwillig  en dom".
Dit is  natuurlijk onzin.
De aktiegroep  is  van mening dat deze  alarm erende s i -  
tuatie grotendeels te  danken is  aan de jarenlange d is -  
krim lnatie van de arbeiderskinderen  door de overheid. 
Al tientallen  jaren  wordt er  door de d iverse  regeringen  
en diverse  onderwijsinstanties gesproken  over  de 
zogenaamd ^ odzakelijke  onderwijsverbeteringen  en 
eksperim entele vernieuwingen. V eelal bleven  konkrete 
m ^ treg e len  uit. En nog erger, verhoudingsgewijs



Onze penningm eester mevrouw  G. J.van  Leeuwen- 
Kornman, Zaanhof 58', zal gaarne uw bijdrage -  hoe 
kloin ١١} - ٥٥١٢  ontvangst nem en. Natuurlijk zijn grote 
bedragen  eveneens welkom.
Onze rekening bij de Gemeente Giro Amsterdam  is: 
A 4 4 7
t . n . v .  de Aktiegroep  Wijkverbetering Spaarndammer- 
on Zeeheldenbuurt, p /a  Zaanhof 58', Amsterdam

Op 27 augustus werd er  een m assa le  protestvergadering  
gehouden van de Patrimoniumbewoners uit onze buurt 
t^gen de renovatieplannen van het bestuur van de woning- 
bouwvereniging.

Ter  plekke werd  een bew onerskom m issie  gekozen, die 
als  taak opgedragen kreeg, de belangen  van de bewoners 
te  vertegenwoordigen  bij het bestuur. Inmiddels is  er 
ruim  een half jaar verstreken . Er kan gerust gezegd  
worden dat de bew onerskom m issie  keihard  gewerkt 
heeft aan de oplossing  van a ller le i  problem en  waarm ee 
zij gekonfronteerd  werd; dat zij op de best m ogelijke 
w ijze  getracht heeft de belangen  van de bewoners te  v e r -  
tegenwoordlgen. Hierdoor heeft de kom m issie  respekt 
gekregen  bij aller le i bestuurlijke in stanties. En het suk- 
se s  ls  niet uitgebleven.

De renovatie is  uitgesteld س   het voorjaar 1972.
Middels ' enquete, vergaderingen, besprekin-
gen m et aktiegroep, verkreeg  de k om m issie  een  duide- 
lijk  beeld  van wat er  nu precies  verlangdwordt door de 
buurtbewoners. Met deze  verlangens is  de bew oners- 
~ naar het be stuur toegestapt. Met als  resultaat,
dat de b esliss in g  wel of niet renoveren  is  uitgesteld  tot- 
dat er  een  duidelijk beeld  is  verkregen  van koe  hoog de 
huren gaan worden. Aanvankelijk waren de bewoners 
tegen  de bouw van  een  proefportiek. Later is  gebleken, 
dat deze  e is  niet houdbaar was, omdat pas nâ de bouw 
van zo ’n proefportiek  m et zekerheid  gezegd  kan worden 
hoe hoog de huren worden en welk  niveau van renovatie 
voor de bewoners akseptabel is .  Een andere belangrijke 
toezegging  van het bestuur is ,  dat zij voor een 
individuele benadering zijn, wat betreft het renoveren.
Wat dat p recies  gaat inhouden m oet echter nog in over-  
leg  m et de kom m issie  worden uitgewerkt.

Daar is  besloten  een Am sterdam se belangengroep  op te 
richten. Zelfs zijn  er  al contacten  met Rotterdam, 
u  zult daar spoedig  m eer  van vernem en.

ZOALS u  ZIET ACTIVITEIT GENOEG

PROEFWONINGEN KAN JE ECHTER PAS PROEVEN ALS 
ZE KLAAR ZIJN ZOWEL IN OMVANG ALS IN HUUR+

gekend  is  reeds  dat de huren ƒ 1 3 5 ,-  zuilen  gaan bedragen 
Ofïdit ook geidt voor de dubbele woningen is  nog d uister.

nslotte moeten  gem eente en rijk  nog tot overeenstem؟ -T 
-ming komen inzake 'model C' om rijkssubsidie  te verkrij

Speciaal v o o r  de huurders van gomeentewoningen
11 maart ه heeft de huurdersvereniging" ء  "SPAARNDAM 

1971 een  openbare bijeenkom st belegd, in het speeltuin- 
،٠ .gebouwtje op het Zaandammerplein

Over het terugnemen  door B&W van de 'Ideeenschets' is 
noemt 'model C' is ل،ل  voldoende bekend. Eén wat ،،ئ

,daarvoor in de plaats gekom en

Hierbij speelt  de Gemeenteraad  een grote rol en heeft zij 
het laatste  woord.
Laat dat dan afgestem d  zijn op de mening van de bewo- 
ners  van Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Martin Vlaar, voorzitter  huurdersvereniging 'Spaarndam'

Giften om  het uitgeven  van deze  krant m ogelijk  te  m a- 
ken kwamen reeds  binnen van:
Huurdersvereniging  "HET WESTEN" ƒ 7 5 ,-
Huurdersvereniging  "SPAARNDAM" ƒ75 , -
Alg. Bond van Bejaarden, afd. 12 ƒ 2 5 ,-
^ v r o u w v .d .  Wateringen ƒ 5 , -
Fam ilie  Zorgdrager ƒ 5 , -

M E N  WI L  NU  P R Q E F W O N I N G E N  gaan maken.

De woningen die  men  hiervoor  gekozen  heeft betreft het 
gehele  portiek  Zaandammerplein 16-14  en 12' waardoor 
de woningen 14" en 12" één  geheel zullen  worden.
De architect van de Ambtelijke Projectgroep, de heer  
Raap, heeft hierover  een  nadere ulteenzet،؛ng gegeven  en 
vragen  beantwoord, vragen  die betrekking hadden op de 
omvang van de verbouwing, daar verkleinen  van de W O - 

ning, deze  voor vele  gezinnen  geschikt zou w orden .
Het grote percentage bejaarde huurders zal eveneens in 
moeilijkheden  komen, ondanks de zogenaamde mogelijkheid  
voor het verkrijgen  van huursubsidie.

PATRIMONIUM 
UONINCEN

Er is  reeds  een  begin  gemaakt met het ontruimen van de 
woningen waar de proefbouw  zal plaatsvinden. Men hoopt 
reed s  in decem ber van dit jaar gereed  te  zijn. Alle  
huurders zullen  dan in de gelegenheid  worden gesteld  deze 
proefwoningen te bezichtigen  en tevens kennis te nemen  
van de prijskaartjes waarop de geplande maandhuren 
verm eld  staan.

Verder heeft het patrimoniumbestuur zich  gesteld  ach■ 
ter  een  zevental eisen  van de bew oners. Middels een  
b rief  zijn  deze  eisen  kenbaar gemaakt aan het volle  
college  van B&w.

Laten we hopen dat dit vele  werk niet voor niets  g e -  
daan zal worden.
Ik doe hierbij een  dringend beroep  op a lle  organisaties  
uit onze buurt onder andere Werkgroep Inspraak, 
Wijkcentrum, Aktiegroep, Inspraakgroepen, de belan- 
gen voor onze buurten, en niet alleen  voor de onderne- 
m ers, maar voor de gehele  bevolking te  behartigen, 
en spreek  de hoop uit dat wij straks

MET ONZE BEJAARDEN EN ONZE JEUGD EEN 
FIJNE LEEFBARE SPAARNDAMMER- en ZEEHEL- 
DENBUURT ZULLEN KRIJGEN+

Met hartelijke dank voor  plaatsing  van dtt artikel in 
uw krant,
w . M. C ornelissen, voorzitter
^elangengroep  W inkeliers Spaarndam  _ _ _ _ _ _ _ _

DE TOEKOMST VAN uw  KIND STAAT OP HET SPEL
niet langer ؛؛٧ S te e d s  m e e r  o u d e r s  gaan inzien, dat het 

k â n  g â â n  e n  b e z o e k e n  o n z e  a k t i e v e r g a d e r i n g e n ,  H e t 
o u d ê r S j  t o ê k o m s t i g e  o u d e r s  I*n ١٠^ ^١١١ g a a t  CT* n u  ÖW d a t 

andere kritische  buurtbewoners zich  gaan aaneensluiten 
en eisen  gaan form uleren  om het onderwijs te verbeteren. 

e buurt kan slech ts؛؛G e e s t e l i j k e  verpaupering van e n 
g f i z a tn e n l i j k e  k r a c h t s i n s p a n n i n g  w o r d e n  v o o r k o m e n. ٥٥١٠ ̂

De aktiegroep  is  van plan om binnenkort een  gesprek 
te  gaan voeren  met de wethouder van onderwijs van 
Amsterdam. Zijzal dan haar wensen  ten  aanzien  van de 
onderwijsverbetering  kenbaar maken.
De aktiegroep  is  van mening, dat de diskrim inatie  en v er- 

het onderwijs onaanvaardbaar i s .  Dat ٧٨١١ g؟waarlozi 
te  passen  aan de wensen ؛؛١١١٦ *het onderwijs zich  dien 

t ‘؛؛van de buurt en de behoeften van h 
al een  verbetering  van het onderwijs veel؛، Natuurlijk 

geld gaan kosten  maar dat mag ons niet weerhouden 
onze wensen  zo goed m ogelijk  te  stellen . Do regering ٨١١٦ 

en de onderwijsinstanties hebben ons genoeg m et een
riet  gestuurd. آ أ ، ؛  kluitje ؛؛١ أ

Onlangs nog, tijdens een  bespreking  van de aktiegroep 
met de gem eentelijke diensten  stadsontwikkeling  en 
soc ia le  zaken sprak één  van de ambtenaren deze  op- 

m erkelijke woorden "De Scaarndammers kunnen nu 
eenmaal niet voor een dubbeltje op da eerste  rij zitten." 

Hst antwoord van de aktiegroep  was; "De Spaarndam- 
m ers  nemen  het niet langer om  voor een  kwartje op de

achterste  rij te  zitten."
Kortom  het woord is  aan o n s.

DE PROBLEMENVAN 
DE WINKELIER

Op verzoek  van de heeft de voorzitter  van 
de Belangengroep  W inkeliers Spaarndam zich  bereid 

~~ ook een bijdrage te  leveren  voor het ee r s te 
nummer van onze krant. Wij brengen het zonder enig 

١١٦١٦٨١١٢١ commentaar maar zijn  wel van mening, d.'it de 
de volgende krant nader in te  gaan ؛١) aanleiding is  om 

op de door hem aan de orde gestelde  problemen, dit 
tem eer, omdat we hier  te maken hebben m et een  groep 

van de renovatie dan w ie ook م ١١٣٣١١ ا ا؛ا ا ؛ die m آ eer  te 
m aar vooral omdat van behoud en uitbreiding  van de 

leefbaarheid  van onze buurten niet gesproken  kan wor- 
den zonder daarin te betrekken het belang van een
bloeiende middenstand.
We laten  nu de heer  Cornelissen  aan het woord.

De v e r r u w in g  in de woonwijken van de 19e eeuwse 
gordel in Amsterdam  brengt vele  problemen  met zich
m ee.

Do Spaarndammer- en zeeheldenbuurt zijn als eerste 
aangewezen een grote beurt te  krijgen.

l door de Gemeente, werd)1،'،؛(؛(؛an)؛g ,ا ىآ!مح؛،،م  Een ءأاثأ؛،الي
door de buurt niet aanvaard en is  dan ook GELUKKIG
WIJLEN.

En nu maar plannen maken.. . . .
De w inkeliers uit onze buurten hebben een belangen- 

groep geform eerd, waarvan schrijver  d ezes  voorzitter 
mag zijn. Deze groep  heeft reeds  vele  uren  van verga- 
deren  achter de rug; hebben contacten  m et de A m ster- 
dam se Middenstandstond en met de Landelijke Midden- 

standstond. Deze m ensen  zijn ook aan het werk onze
,belangen te  behartigen

spreek  van belangen, maar we kunnen het beter  pro- ه 
blemen noemen. Resultaten  kunnen we tot nu toe helaas 
niet verm elden. VOOR DIVERSE WINKELS HEBBEN 
ER AL OMZETDALINGEN PLAATSGEVO^EN, dit zijn 
vooral de woninginrichting 'doe het ze lf', en andere 

zaken, die  dus nu de renovatie al aan den lijve  onder-
vinden.
Dan die ondernem ers, die na jaren  van hard werken, 
hun zaakje hebben weten  op te  bouwen en nu voor het 
probleem  staan, dat om  hen heen de huizen gesloopt 
worden of in elkaar dreigen  te  storten.
Dus deze  w inkeliers  verliezen  verschillende  klanten.

Daar bestaat géén  regel voor zegt de gem eente, dat 
betekent dus, DAT DEZE ZAKEN LANGZAAM DOOD-
B I E D E N.
Dan is  er  nog het probleem , wat er  straks  gaat gebeu- 

-١١٥ ren, wanneer men onze buurt onder handen gaat
men.
De winkelier die tijdelijk  zijn  winkel zal moeten  v er ia- 

ten. Hij aal dan of  een  noodwinkel moeten krijgen  of
een  andere '

OOK DAAR IS NOG STEEDS GEEN REGEL VOOR. 
VOORLOPIG ZIJN DE KOSTEN VOOR ZIJN REKENING
Dit zijn  zo enige problemen  waar wij m ee  geeonfron- 

teerd  worden en waar ik zo graag  nou eens een  uitspraak
over zou willen  hebben, 

aan- <ء ا ، daarom ا  noodzaak, dat alle  w inkeliers ءإ Hct 
sluiten. Wij hebben nu ook contact m et • ' 

t andere wijken van A m ster-؛w inkeliersorganisaties  u
dam gelegd.
Ds eerste  vergadering  m et onder andere de Dapperbuurt, 
O oste^arkbuurt en Haarlemmerdijk  is  nu achte^ de

.rug

X هاا؛ومهم v ، in ■٧٠٢٧٧؛؛

Bouw- en woningtoezicht
Voldoet uw huisbaas niet aan de door de Gemeentelijke 
D ienst Bouw- en Woningtoezicht gestelde  e isen , wendt 
u dan س  ons adviesbureau  waarna onzerzijds  zal w or- 
den getracht een  einde te  maken aan uw ellende.



leden van de Gemeenteraad van Amsterdam١٠٤College van Burgemeester en Wethouders٠٠٨ ؛OPEN BRIEF
O V E R D E K T E  B U S H A L T E S

ه ه  bushaltes van lijn  12 in de Oostzaanstraat, Hembrug- 
straat en Spaarndamm erstraat, richting  Nassauplein, dienen 
overdekt te  worden.
TELEFOONCELLEN
Met de D irectie  van de P laatselijke  Telefoondienst dient on - 
verwijld  contact opgenomen te  worden voor het bijpLaatsen van 

ءا ء؛؛و  ̂twee De huidige toestand  is !«eer  dan
ergerlijk , zeker  in de ■winterperiode.
Gedacht wordt zeker aan het p a t s e n  van een  openbare ee l 
op de Spaarndammerdijk bijvoorbeeld  tegenover nr. 89 en  een  
in de Spaarndamm erstraat hoek ^ estzaan straat.
V O E T G A N G E R S O V E R S T E E K P L A A T S E N

Het ' van VOP's in de Spaarndamm  er straat bij de
' (bushalte) en  de W estzaanstraat (winkels aan

evenzijde en  als  groenvoorziening  klaar is]  zou geen  overbodige 
' Hetzelfde geldt voor de Zaanstraat bij het viaduct.
Het aantareïïgen van een  VOP op de Spaarndammerdijk van de 
O ostzaanstraat naar de Oude Hemweg zou voor  de vele  eigena- 
ren  van de zich  aldaar bevindende volkstuinen  zeer  gewenst 
zijn .
Het aanbrengen van verkeerslichten  bij de dwarsstraten  in de 
Spaarndamm erstraat zou de veiligheid  van de voetgangers nog 
m eer  verhogen.
Voor zover  bekend zijn voor de kruising  Spaarndammerd^k/ 
Spaarndammerstraat en Tasm anstraat verkeerslich ten  gepland.
O P H E F F I N G  B E S T R A T I G S W E R F

van de dienst Publieke Werken gelegen  binnen de woonblokken 
(AA15) Zaanstraat, Spaarndammerplantsoen en W orm erveer- 
straat zou een ' zijn voor de omwonenden. Het zou
de dagelijkse maar ٠٠١؛  vaak de nachtelijke rust ten  goede 
komen. Binnen d eze  woonblokken en grenzend aan de b estra -  
tingswerf wordt het andere deel van het terrein  gebruikt door 
de trans؛»rtondernem ing  'CORNEL1, die hier  in de openlucht 
haar grote  vrachtwagens stalt en repareert. Een hoek van dit 
terrein  wordt do،>r haar gebruito  a ls  opslagplaats van oude 
banden en  oud roest  wat een  minder appetijtelijke aanbllk 
geeft. In tegenstellin g  m et de bestratingsw erf wordt aan dit 
terrein  niets  gedaan. Bij inform atie blijkt dat voor de bestra-  
tingswerf op het terrein  van OGW aan de Van R eigersbergstraat 

"  ruim te  aanwezig i s .
Waaraan de firm a  *CORNEL* het recht ontleent om het re ste -  
rende gedeelte  van het terrein  te  gebruiken is  bij de omwonen- 
den niet bekend. Ongetwijfeld zal het bij de desbetreffende 
Gem eent«!؛enst w el bekend zijn.
Het zal ook in deze voor de omwonenden een  opluchting zijn 
indien er  m aatregelen  door de overheid  getroffen  worden om 
deze firm a  over  te  plaatsen  naar een  ander terrein , 
j-n • tot de andere onder dit hoofd genoemde pun-
ten d^e d irect  voor  uitvoering  vatbaar zijn, zal over  de b e-  
stemming  van het dan ' terrein  met de bewoners
overleg  gepleegd  dienen te  worden.
De Aktie^roep zal bij de organisatie  van dit overleg  gaarne 
haar m edewerking.

Bejaarden
dames en h&reilj Optrekking van  de verhuisvergoeding  tot m inimaal 3؛cht؛G

’- ^ • ^ ®Hiermede doe^ de Aktiegroep  W ljkverbetering Spaarndammer

In sam enwerking  m et de Algem ene Bond van Bejaarden  afdeling  
12 een  aantal zaken ter  d iscu ssie  ste llen  en plannen  uitw er-  
ken betreffende het woningvraagstuk  (bijvoorbeeld  15 tot 20% 
woningwetwoningen beschikbaar  stellen  m ethuurpriizen  b etaal-  
baar van de AOW). De woningcorporaties zouden hierdoor 
in het kader van de "  Bijstandswet een suppletie
kunnen krijgen. Het bouwen van een bejaardenflat ? £®n 
beter  en g ^ s t ig e r  gelegen  verenigingslokaal hetwelk wordt 
onderhouden door d e W .s .B.z,
Overdekte zitjes  door de gehele  buurt op daarvoor geschikte  
plaatsen. Vanuit de bejaardenwo ningen een alarmknop en /o f  

' " verbinding naar een  centraal punt in de buurt van 
waaruit direct  hulp kan worden  geboden.
Bejaardenzorg  in het algem een,

s.  V erscherpte  controle  van gem eentewege op de uitvoering  
van  door Bouw- en  Woningtoezicht g eë iste  aan te brengen 
verbeteringen. Bij in  gebreke  blijven  door de eigenaar dient 
de Gemeente de uit te voeren  werkzaamheden  door daarvoor 
bestaande diensten  te  laten  uitvoeren  en in rekening  te  bren- 
gen bij de eigenaar(s).

ه

HA 47
t . n . v .  de Aktiegroep  Wljk^'erbetering Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt 
p /a  Zaanhof 58'
Hebt u een  rekening  bij de Postgiro  ?
Geen bezwaar 
Dan g ireert  u als  volgt 
postrekening  13500 
Gemeente Giro Amsterdam  
t. g . v .  rek. A447 
DANK u
ONS ADVIESBUREAU 
IS GEVESTIGD IN BUURTHUIS 
ONS HUIS
Nova Zemblastraat 90A.
Hebt u problemen  inzake huurverhoging -  verwaarlozing  
door de huiseigenaar  en  andere woonproblemen, dan 
kunt u bij ons berecht elke  vrijdagavond van 19 tot 20 
uur en op zaterdagmiddag  van 13 tot 14 uur.

Verfraaiing buurt

. conferentie  met de besturen  van a lle
zich  in de buurt bevindende verenigingen  om te  komen  tot 
een  g ^ c h te n w is s e lin g  over  het hoe en waar, al dan niet  
te bouwen centraal gelegen  getouw  dat vatı a lle  gemakken is  
voorzien; danwel het inrichten  en m oderniseren  ٢ ®  oude 
gebouwen.
Vraag daarbij is  tevens of hierin  een  zaal moet komen m et 
bijvoorbeeld  + 500 zitplaatsen  en geschikt voor  vergader  in -  

j g e n ,  uitvoeringen, concerten, enz. alsm ؟ le  enkele  kleine 
za؛en؛geschilrt voor het houden van bruiloften  en partijen. 
Hierbij kan worden gedacht aan het gebouw 
90 waarbij de bijbehorende plaats gebruikt zou  kunnen w or- 
den om  het gebouw  te  vergroten.
Het gebouw zou ondergebracht dienen te  worden bij de 
Gem eentelijke dienst Verenigingsgebouwen  Am sterdam .
ZEER BIJZONDERE A AND AC HT DIENT TE WORDEN 
BESTEED AAN, onder m eer:

o n d e r w i j s  -  u i t b r e i d i n g  k i n d e r c r è c h e s  -  
g e l e g e n h e i d  b e o e f e n e n  v a n  z a a l s p o r t e n  -  
s o c i a a l  m e d i s c h e  s u p e r m a r k t  -  e n z . e n z .  
Hiervoor dienen  deskundigen te  worden aangetrokken.
Gebouwen en  terreinen  d ie  in aanmerking zouden kunnen ko- 
men om te  worden  gebruikt ten  algem ene nutte: 
TERREINEN: (bloknummers overgenom en  uit rapport, ة  
november 1969, Ideeënschets.

Muur in de Zaanstraat langs de spoorlijn  A m sterdam /Z aan- 
dam; muur in de Nova Zemblastraat; muur in de U itg eest-  
straat; schuttingen  in de Spaam dam m er- en Houtrijkstraat 
(zijn  er  achter deze  schuttingen  geen  mogelijkheden  om de 
zich  daarachter bevindende ruim te te benutten voor d oelein- 
den die  in overeenstem m ing  zijn  met de belangen  van de b e-  
volking?)
b. De v e le  tot aan het dak reikende blinde m uren, de grauwe 
kolos in de Zaanstraat, Gem eentelijk  Badhuis geheten, het 
in en Spaarndamm erstraat gelegen  R. K.  sch o-
len en andere gebouwen com plex  zijnde een  troosteloze  

' (het Parochiehuis is  een  voorbeeld  hoe het bijvoor- Het beLeggen van

Verenigingsleven

beeld  kan).
F leurige  beschilderingen , het aanbrengen van meza،ken  en 
re liè fs  zoals  in de moderne buurt; het aanbrengen van kunst- 
werken  op pleinen  en pleintjes  evenals in plantsoenen en p er-  
ken. V ele  plaatsen  en ' zouden genoemd  kunnen
worden.
Gedacht wordt bijvoorbeeld  om  hiervoor  kunstenaars aan te 
trekken  m ogelijk  door tussenkom s؛ van de BBK. Wat voor 

bestaan  er  in deze  binnen het kader van  de 
con tra-prestatieregeling.
c .  Voorziening  inzake het terrein  ^ ٢؛  de voorm alige  M ag- 
* '  wordt door m iddel van een  z،ch  noemend  ’Magdale- 
nacomtte'• m et de bevolking, wonende in de omgeving  ervan, 
bespreken. In het in itiatiefcom ité  is  de ^ tie g r o e p  niet v e r -  
tegenwoordigd. Wel heeft zij een  uitnodiging onfrangen om 
d eel te  nem en  aan een gesprek  hetwelk  op een tijdstip  werd

’ waarvan  bekend was  dat de Aktiegroep  niet aanwe-
zig  kon zijn. Alsnog  is  de aktiegroep  bereid  om  haar gewicht 
in de schaal te  leggen  bij de organisatie  van een  en ander.

d. Inzake het Spaarndammerpl antsoen worden de omwonen- 
den uitgenodigd  door het echtpaar Drieling, tot voor  kort 
deel uitmakend van de Werkgroep Inspraak. Dit echtpaar w il 
in deze  een  op zich  genomen taak afmaken.
Alhoewel de heer  en mevrouw  D rieling  de bewoners voor 
hun huur- en andere woonproblemen  naar de Alrtiegroep v er -  
wijzen  is  de groep  niet betrokken bij het overleg  inzake de 
verbetering  van het S ^ an d am m erp lan tseen .
Om deze  redenen  m eent de Aktiegroep  niet m et eigen  gedachten ه  ح م ل ا  omgeven  door O ostzaanstraat, K rom m eniestraat,

GëSCMe dames en heren, Leden van de Am sterdam se Ge- 
meenteraad,

De Aktiegroep is  ervan  overtoigd, dat m et hetgeen  is  neerge- 
legd in deze  OPEN BRIEF lang niet alles  is  gezegd.
Naast hetgeen  direct uifroerbaar is  alsm ede de onderwerpen 
waarover uitvoerig  gediskussieerd  zal moeten worden, 
zullen  ongetwijfeld  nieuwe vraagstukken opdoemen.
Een zeer  belangrijk  onderwerp, alhoewel van m eer  ' 
aard, is  bijvoorbeeld  dat de bevolking van onze stad  gezam e- 
lijk m et de door haar gekozen  raadsleden  een  zware strijd  zal 
moeten  voeren  tegen  de financiële  politiek  van de regering  
om  geld  los  te  krijgen  benodigd om  Amsterdam  te  * '  
voor  de A m sterdam m ers, om de leefbaarheid  niet alleen  
te  behouden maar ze lfs  te  vergroten  en de ontvolking tegen  t e  
gaan.

Wat onze buurten bötreft heeft het offic ie le  taboe van de Idee- 
enschets  een  einde gemaakt aan de gevoelens van ' 
en onrust en heeft de bevolking wederom  ervaren  wat een s-  
gezind  optreden verm ag.

؟' e  Aktiegroep  is  overtutgd van de goede bedoelingen  van hen 
die  m om enteel hun krachten  geven  aan de objecten  Spaarn- 
damm er؟ lantsoen  en het terrein  van de voor؛nalige  ^ agda؛e -  
nakerk al zou zijn  gaarne bij de uitvoering ervan betrokken 
zijn  gew eest.

Zoals bekend staa^ de Aktiegroep open voor een  ieder  en voor 
elke  groep  die op eerlijke  w ijze  wil meewerken  voor de belan- 
gen  van de bevolking onzer  buurten, voor de leeftaarheid  ervan 
en tegen de huurpolitiek van de regering.

DE AKTIEGROEP ZAL NIET TOESTAAN DAT DE IN ONZE 
BUURTEN GEGROEIDE EENHEID, WAAR DE BEWONERS 
TROTS OP  BINN EN  ZIJN, GESCHAAD ZAL WORDEN DOOR 
PERSONEN EN OF  GROEPJES ZOALS DIE THANS P ^ T S E -  
LING TEVOORSCHIJN KOMEN+
OOK ZOGENAAMDE "PLANTEAMS" DIE OP HUN MANIER 
BEGAAN ZIJN MET DE NODEN VAN DE BEWONERS VAN 
SANERINGSGEBIEDEN ZULLEN MET ONS REKENING 
DIENEN TE HOUDEN. HET IS AAN ONS BEKEND DAT 
ACHTER DEZE "SOCIALE BEWOGENHEID" SCHUIL GAAN 
DE KEIHARDE BOUWONDERNEMERS DIE I»O R  MIDDEL 
VAN ONZE NODEN HUN BRANDKASTEN HOPEN TE 
SPEKKEN

. N I E T S  EN  N I E M A N D  Z A L  DE  A K T I E G R O E P  
V A N  DE  D O O R  H A A R  I N G E S L A G E N  WE G  K U N -  
N E N  D R I N G E N .

'Tezam en  m et de bewoners zullen  we vechten  voor het behoud 
van onze buurten waarbij de verwachting uitgesproken
mag worden ook op uw medewerking te  mogen rekenen als 
zijnde de door ons gekozen volksvertegenwoordiging.

De Alttiegroep Wijkverbetering 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

DENKT u  NOG AAN ONS GIRONUMMER

Spaarndammerplantsoen;
Zaanstraat, Spaarndammerplantsoen, W or- 
m erveer  straat;
Houtrijkstraat, Hembrugstraat, Spaarndammer- 
dijk en  -straat, Knollendamstraat; 
terrein  voorm alige  Magdalenakerk (wordt aan 
gewerkt)
terrei'n tussen  dê Le M airêgrapht en Nova 
Zem blastraat hetwelke in sleeh te  staat verkeert 
en waar de restanten  van bedrljfsbebouwing 
afw isselen  m et ه ا  dan niet om muurde 
vlakken;
omgeven  door W estzaanstraat, Houtmankade, 
S^arndam m erstraat.

G E B O U W E N
Spaarndammerstraat 76 en  78 alsm ede  M eelfabriek  Gerson 
Levie
Nova Zem blastraat 90 en 90A -  Polanenstraat 90;
Nova Zem blastraat hoek Houtmankade (Pakhuizen) nog in 
gebruik?
Van ^oortkade. Kan Technische  Unie niet worden  overge-  
plaatst naar het Industriegebied  Sloterdi jk?  
Spaarndamm erstraat 141 en 143 door Gemeente aangekoch- 
te percelen  waarvan de ruimten  op de begane grond leeg  
staan en waar onder n r. 141 nog de ruim te zal zijn  die in 
vroeger  jaren  bij de bewoners bekend was onder de naam 
feestgebouw  'DE KUIL'.

over  beide objecten  te  moeten  komen.
e .  Pleintje  kruising  Zaan-, W orm erveer- en A ssen d elft-  
straat. Ove؟ p laats؟ n van de zich  aldaar bevindende ؟ peelw erk-  ٨ ٨ ٧  idem  
tuigen  naar bijvoorbeeld  Spaarndammerplantsoen of binnen 
het blok AA15 gelegen  terrein  zoals  genoemd onder ad d. In 
vele  opzichten  is  dit pleintje een gevaar. Voor de kindere.n 
to verbaad  met de harde ondergrond onder de speelw erktui- 
gen  evenals  m et het oversteken .
De uitstekende trottoirpunt op de kruising  is  in verk eerstech -  
nisch  opzicht levensgevaarlijk  (wordt dodenpunt genoemd).
Rechttrekken  van dit trottoir  m et de A ssendelftstraat zodat 
de  punt komt te  vervallen  is  een  eenvoudige op lossing. M oei- 
lijker  zal het zijn  om het uitzichtbelem m erende ' 
tlehuisje  van het GEB te  ' Mogelijk w eien  teehnl-
c i hiervoor een  o p lo ss in g ..
Het plaatsen  van  een  kunstwerk  op dit pleintje alsm ede  
weg  ٤٠ nemen betonnen bloembakken zoals  bijvoorbeeld  op het 
Stationsplein  zou de aanblik ten  goede komen.

AA15 idem

AA22 idem  

AA28 i'cféffï

AA31 idem

Parkeren

Kleine zelfstandigen

Het behoeft geen  betoog dat waar de belangen  van deze  m en- 
sen  in het gedrang  komen, d irect contact opgenomen dient 
te worden met de Belangengem eenschap  Winl " Spaarn- 
dammerbuurt. Voorop dient te  worden gesteld  dat deze 
m ensen  reeds  veel schade geleden  hebben door een  onjuiste 
interpretatie  van de Ideeën  schets, terwijl er  daarnaast 
zijn  d ie  door het slopen  van woningen klanten kwijtraken m et 
als  gevolg  een  om zetdaling  die  doorwerkt in  de te verk r ij-  
gen schadevergoeding  wanneer ook zij dienen  te vertrekken. 
Volledige schadeloosstelling  bij stopzetting  van bedrijf of  
winkel;
Volledige kostenvergoeding  bij verplaatsing  ook  in de eigen  
buurt is  een  ee rs te  vereiste ;
Indien een  w inkelier  weer  in het voorm alige  pand terug wil 
zal het tijdelijk  onderbrengen  in een  ’ m ogelijk
gemaakt moeten  worden;

B E G I N  O G E N B L I K K E -G E M E E N T E B E S T U U R

D I S C U S S I E  Z U L L E N  DE  B E W O N E R S  O V E R  
H E T  H I E R N A V O L G E N D E  Z E K E R  O V E R B O D I G  
V I N D E N

Straatverlichting

M odernisering  m aar zeker  verbetering  van de straatver lich -  
ting is  een  dringende e is .  Als een  tijdelijke  oplossing  zou 
het voorbeeld  van de Staatsliedenbuurt overgenom en  kunnen 
worden waar de oude lantarenpalen  w elisw aar  blijven  staan, 
maar waar de verlichting  gem oderniseerd  is .

Het in  de Zaanstraat langs de spoorlijn  liggende trottoir 
tussen  viaduct sn  Postkantoor en Zaanstraat tussen  Hem- 
brugstraat en  Spaarndammerdijk alsm ede  Spaarndammer- 
straat langs de spoorlijn  tussen  Houtmankade en viaduct 
verwijderen  en  er een  s ^ ^ p a r k e e r m o g e l i j k h e id  voor 
personenauto's van maken. Hierdoor ontstaat een gratis  
parkeerm ogelijkheid  voor enige honderden wagens. Gelijkttj 
dig dient langs de huizenkant een  parkeerverbod  te worden uit 
uitgevaardigd, waardoor de bewoners verlo st  zijn van de 
voor  hun deur staande auto's en kinderen  zowel als  verkeer  
zich  veiliger  kunnen bewegen.
Eenzelfde mogelijkheid  bestaat in de Nova ~
langs de muur en het gebouw van de PTT  (even zijde  der
straat}, op de Houtmankade langs het water en op de
Spaarndammerdijk tussen  Zaanstraat en O ostzaanstraat waar
het niet gebruikte trottoir  tussen  veniweg  en de rijbaan
van een  ^graatp ark eerm ogelijk h eid  voorzien  zou kunnen
worden.
Ook hier  overal langs de huiskant een  parkeerverbod.

Te overwegen  valt  en  dit zeker in overleg  met de bewoners 
van het Spaarndammerplantsoen, Zaandammerplein,
Zaanhof en W estzaanstraat langs het  plantsoen  c . q.  groen 
strook  een  visgraatparkeerm ogelijkheid  te maken en ook hier 
langs de huizenkant een  parkeerverbod. (Het Spaarndammer-

de Zaanstraatzijde).

Te overwegen  valt  een  even/oneven  dagen parkeerverbod  door 
te voeren  in de P olanen-, Houtrijk-, Zaandijk-, Krom m e- 
n؛e - ,  W orm erveer-, Knollendam- en Hembrugstraat. Niet 
alleen  van belang  voor de bewoners van benedenhuizen die 
daardoor om  de dag vrij zijn  van geparkeerde auto's, 
maar ook m eer  ruim te voor het verk eer . De A ssendelftstraat 
is  als  w inkelstraat buiten beschouwing gelaten.
Over Tasm anstraat en Spaarndammerdijk zou nog nader 
gesproken  m oeten  worden. Mogelijk biedt de Spaam dam - 
merdijk  soe laas  door daar waar zeer  brede t r o t te r s  zijn 
hier  parkeerhavens m et visgraat  te  maken m et voor de 
overige  gedeelten  een  parkeerverbod  wat vooral op de 
spitsuren  van belang  i s .

Enkele oude gebouwen zouden indien noodzakelijk  en indi en 
daar gegadigden  voor blijken  te zijn, kunnen worden  o m g e-

en Zeeheldenlxiurt u toekomen een  Open B rief  waarin vervat 
en ter  d iscu ssie  gesteld  haar gedachten inzake de ^vijkver- 
betering en bevordering der leefbaarheid  van  de ~ 

m er en Zeeheldenbuurt, begrensd  door de ~ -
Spaarndammerdijk -  Tasmanstraat en Houtmankade even- 
zijde.

In een oplage van + 7.000  exem plaren  zal deze  Open B rief 
worden verspreid  onder de bewoners van het voornoem de 
gebied.

Opgemerkt moge worden dat in het deel van de Zeehelden- 
buurt gelegen  aan de overzijde  van het — ' -  m et
als  grens de oneven zijde  van de Houtmankade -  bij de b evo l-  
king beter bekend als  de B aren tsz-  en Planclusbuurt, na 
onderling overleg  de Akt؛egroep  Zeeheldenbuurt sinds enige  
maanden -  niet zonder succes  -  zeLfstandig werkt.

Hopende m et het gestelde  in deze brief  een positieve  bijdra- 
ge  te leveren  om te  komen tot een vernieuwing  van ouze 
buurten, een verbetering  van de leefoaarheid  en een leven- 
dig overleg  tussen  Gemeentelijke overheid  en de bevolking  
met als  katalysator de Aktiegroep.

m et hoogachting,
namens de Aktiegroep Wljkverbetering 
Spaam dam m er- en Zeeheldenbuurt,
P .H .C u rière  s r . ,  voorzitter  
Zaanstraat 44'" . A lhier.

GEDACHTENGANG INZAKE WIJKVERBETERING EN BE - 
VORDERING VAN DE LEEFBAARHEID VAN DE SPAARN- 
DAMMER- EN ZEEHELDENBUURT AANGEBODEN AAN 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN AMSTERDAM, DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 
EN TER DISCUSSIE GESTELD AAN DE BEWONERS DER 
BEIDE BUURTEN ALSMEDE AAN DE BESTUREN VAN 
VERENIGINGEN EN ORGANISATIE WINKELIERS EN
KLEINE ZELFSTANDIGEN

Woningbouw, woningvertotering en huren

1. Met spoed alle  woningen onbewoonbaar verklaren  die om 
bouwtechnische redenen  gesloopt moeten worden. Sloopplan- 
nen bekend maken en bewoners informeren  en bekendmaking 
dat veela l het huurbedrag gehalveerd  kan worden alsm ede  
alle  andere mogelijkheden die er  voor  de bewoners uit voort- 
vloeien.
2. Bewoners van voor-  en achterwoningen (halve woningen) 
in Polanen-, Houtrijk-, Spaarndammer-, Zaan-, A ssendelft- 
en Knollendamstraat op korte termijn  laten weten wat de 
Gemeente met deze woningen van plan i s .  Indien onbewoon- 
baarheidverklarlng in verband m et tekort/gebrek  woongenot 
in de bedoeling ligt, dan dienen ook deze bewoners m et spoed

ه  worden geihform eerd.
DIRECT NADAT HET BESLUIT TOT ONBEWOONBAAR- 
VERKLARING IS GENOMEN -  UITERLIJK BINNEN 14 
DAGEN -  DIENT HET BORDJE ONBEWOONBAARVERKLA. 
RING TE WORDEN AANGESLAGEN, DIT OM TE VOORKO- 
MEN, DAT DE HUISEIGENAAR LANGER DAN NOODZAKE- 
LIJK DE VOLLE HUUR KAN OPEISEN.
Ten aanzien van de schade die uit een  en ander voortvloeit 
voor de w inkeliers, daarover wordt ؛١١^^٢  gezegd  onder het 
kopje 'w inkeliers'.
DE AKTIEGROEP IS GAARNE BEREID EEN AANDEEL TE 
NEMEN IN DE VOORLICHTING DIE DE BEVOLKING IN 
DEZE NODIG HEEFT
3. In de vanaf nr. 17 tot aan de A ssend elft- 
straat alsm ede to de A ssendelftstraat t /m  n r.2 9  bestaan  nog 
resten  van -  reeds enige jaren  geleden  -  gesloopte  woningen. 
In de Polanenstraat zijn  in de restanten  nog enige kleine 
neringdoenden gevestigd  en in de A ssendelftstraat n r s .27-29  
en 37 zijn nog resp ectievelijk  een  drogisterij, een  vishandel 
en een  b lo e m en za a k  gevestigd. De huizen  in de A ssendelft-  
straat n rs. 31 t /m  37 zijn thans onbewoonbaar verklaard  
waardoor mag worden aangenomen, dat ze  over  + een half 
jaar gesloopt zullen  worden.
De vraag mag worden gesteld  of de drie  woonhuizen ln de 
Polanenstraat n rs. 11 t/m  15, enerzijds  aansluitend  aan het 
Gemeentelijk  Ba<jhuls eti anderzijds aan de puinhoop a ls  e e r -  
der aangegeven en eveneens het woonhuis Zaanstraat 23, dat 
aansluit op de te  slopen  panden, om  bouwtechnische redenen 
dan wel vanwege het ontbreken van woongenot, eveneens voor 
onbewoonbaarverklaring in aanmerking komen.

Bestrating

Op vele  plaatsea  -  De Spaarndamm erstraat i s  er  berucht 
om  -  verzakt regelm atig  de grond, waardoor op de tro t-  
to lrs  de straattegels  los  komen te liggen. Bij 
w eer  waant men zich  op  de *BEDRIEGERTJES' want het 
onder de lo s ll^ e n d e  tege ls  opgehoopte regenwater spuit 
omhoog wanneer mer, onverhoopt op een losliggende  tegel 
stapt.
Het regelm atig  opvullen met wat zaad i s  een  w aardeloze m aat- 
re g e l en  volgens  de mening van deskundigen  een 
DOODGEWOON LAPMIDDEL.
Bij de techn ici van Publieke Werken is  de enige  en ju iste  
oplossing  bekend maar schijnt een. te kostbare uitvoering  te  
zijn  voer  een  arbeidersbuurt.

VOOR BESCHERMING VAN ARBE1DERSKLED1NG WAARVOOR 
ZEER HARD WORDT GEWERKT MAG OOK. IN DEZE NIETS 
TE DUUR ZIJN.

P A R K E E R V E R B O D

Voor de geh ele  buurt voor v ra ch t/a g en s, touringcars, cara- 
vans, op leggers, tra ilers , etc. dagelijks t o s s e n  d e s  n a m id -  
dags 17 uur en des  m orgens 7 uur en van vrijdags 17 uur 
tot maandagmorgen  7 uur. H etzelfde geldt voor  erkende 
feestdagen.
Ondernem ers parkeren  hun eigendom m en  maar op eigen  
terrein  of op de Oude H e lw e g  alwaar nog parkeerm ogelijk- 
heid geschapen  kan worden.
Oocasionbedrljven  dienen  hun wagens in eigen  garages  te 
sta llen , ia  ieder  geval niet op de openbare w eg  ten. la ste  van 
de bewoners.
In deze  mag de vraag  worden gesteld  of de van  de
voorm alige  kistenfabriek  N. V. V. d. Berg  en ؟  ok het nog 
ten  dele  in gebruik  zijnde pand van  de N .V . G erson  Levie  
(m eelfabriek) niet dienstbaar kan worden gem aakt.

4 . ALHOEWEL NIET ONTKEND MAG WORDEN DAT DE 
AANLEG VAN GROENVOORZIENINGEN BE1،ANGRI^  IS,
URGENTER IS DE BOUW VAN VOOR AR.BEIDERS BETAAL- 
BARE WO^NGEN, INDIEN DE GROND NOG IN HANDEN IS 
VAN p  ARTICU LI EREN, DIENT DE GEMEENTELIJKE 
OVERHEID ALLES IN HET WERK TE STELLEN  OM DE 
GROND AAN TE KOPEN -  ZOALS OVERAL ELDERS IN 
DE BUURTEN -  VOOR DE BOUW VAN W O N I N G W E T W O  -  
N I N G E N  DIE AAN HET GEMEENTELIJKE WONINGBEZIT 
TOEGEVOEGD DIENEN TE WORDEN.
In versnelde  mate zal het Gemeentebestuur moeten  doorgaan 
met de aankoop van grond om speculaties  van huizen  en /of 
grondspeculanten tegen  te  gaan -  dit te  m eer  omdat de renova- plantsoen  uiteraard  niet lang 
tie  van het huizenbezit van Woningbouwverenigingen en g e-  
m eente, toch een zeker percentage bewoners uit hun woning 
verdrijft.

5. Ten aanzien van het huizenbezit van Gemeente en  Woning- 
bouwverenigingen  verm eent de " "  dat de huren van 
de gerenoveerde  woningen niet meer  dan ƒ  110, -  per maand 
mogen bedragen en naar rato  minder.
Bewoners die  door de renovatie genoodzaakt worden dan«,• el 
bereid  zijn om te  verhuizen  dienen door hen  geinvesteerde  b e-  
dragen  inzake door henzelf verzorgde  woningverbetering  
vergoed  te  krijgen. (Nagegaan dient te  worden  en heeft dan 
ook de aandacht van de Akt؛egroep-in  h oeverre  deze  m aatre-  
gel van toepassing  is voor de bewoners van particu liere  WO— 
ningen).
Daar men in het algem een  genomen afwijzend staat tegenover
centrale  verwarm ing  zal hieraan  gehoor gegeven  dienen  te  ■wor-^OTw^toTparkeergarage.'

Uit vergaderingen  van bewoners van Gemeente en w .  B .V . 
ia  gebleken  dat er  vier  groepen te  onderscheiden  z l  n, te؛
weten;
-  woningen laten  voor wat ze  zijn  (overwegend bejaarden)

-  z e lf  m eer  dan genoeg  gedaan waarmede tevreden. Een bad- 
cel en gem oderniseerde  keuken zouden gewaardeerd  worden, 
bereid  daarvoor een  passende  huurverhoging te  betalen;
-  geef  ons m aar wat in een  ander deel van de stad  waardoor 
de mogelijkheid  ontstaat voor een  nieuwe groep  bewoners 
die  wel bereid  zijn een  algehele vernieuwing te  aanvaarden,
De vertrekkende bew oners  zouden naast de hen rechtens  to e -  
komende verhuisvergoeding  eveneens aanspraak kunnen m a- 
ken op een  vergoeding van door hen  gemaakte investerin gs-  
kosten  in de te verlaten  wontog;
- ه00ء   huidige bewoner ze lf  en  goed  gem oderniseerd  m aar  
G em eente/W .B .V . w il uniform iteit, dan een  behoorlijke  
vergoeding voor Investering V00Ï bewoner. Wat bij met het 
geld  w il doen ls  zijn  zaak.
6. Wat te  denken van een 'doe het  z e l f  m ethode onder een 
zekere  controle. Cok daarmede een proef nem en. Funda- 
m entele ' door eigenaar  van de woning. Een  aantal
zaken ov؟ rlaten  aan de bewoner,


