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een avondje uit ill de spaarndammerbuurt

Leden van cws de tafel, bij hun uiteenzet- 
ting van de problemen in de buurt.
Achter hen luisteren enkele ambtenaren aan- 
dachtig

ontevreden
Comité-lid dhr. van BeeK stopt zijn ongenoegen 
niet onder stoelen en tafels. "De geplande 
jeugdbar in de Oostzaanstraat werkt eerder de 
criminaliteit onder de jeugd in de hand, dan 
dat die bestreden wordt. Als bewoners van de 
buurt hebben wij een petitie gezonden naar B ه  
w die u dus spoedig kunt verachten" ٠ 
Met deze mededeling aan de heren wethouders, 
opende dhr. van Beek zijn "Klaagzang" over de 
zwakke houding van de politie hier in de buurt 
, de huurverhogingen, de inefficiënte manier 
van werken bij de gemeentelijke diensten (het 
opbreken van straten en dan wij maar wachten 
tot dat alles weer netjes dicht komt, terwijl 
er ondertussen een klus in Zuid met veel spoed 
uitgevoerd moet worden), over het verkeerpro- 
bleem en vooral het parkeerprobleem en het 
steeds maar uitstellen van de realisering van 
het Spaarndammerplantsoen. "Er diend een voor- 
ziening te komen voor de jeugd als het gaat om 
een terrein waar ze op kunnen spelen. Het cws 
stelt dan ook voor om tunnels te graven onder 
de spoordijk, naar de polder, zodat er meer 
ruimte voor de jeugd ui onze buurt komt"
Met deze eisen, die in een marathonopsomming 
gesteld zijn, maar ook de vele vragen, hadden 
de geachte aanwezigen voldoende stof en in- 
zicht om over te denken. In ieder geval werd 
het hen duidelijk dat er heel wat aan de 
knikker is in de Spaarndammerbuurt en dat er 
een hard werkend Comité is dat niet zal 
schromen om waar nodig, aktie te voeren om hun 
doel, het doel van de buurt, n.1. verbetering 
van de Spaarndammerbuurt en daardoor leefbaar 
-der, te realiseren.

huurharmonisatie
Wethouder Kuypers zet uiteen dat de "17 % rege 
-ling een rijksregeling is" die later door de 
Gemeente Amsterdam is over genomen. Hij geeft 
toe dat bij een hoog inkomen deze regeling ver 
-antwoord is, terwijl dat bij de lage ink©J- 
mens een onhaalbare kaart is. Vandaar dat deze 
regeling door B ه w nog nader bekeken zal wor- 
den. Wat betreft de huurharmonisatie zegt 
Kuypers het volgende: "De huurharmonisatie is 
voorlopig alleen van toepassing op woningen 
van na 1936. Wanneer een woning gerenoveerd 
wordt, zal de huurharmonisatie ook daar alleen 
gelden voor woningen van na '36".
Natuurlijk is dit voor Spaarndam een prettige 
mededeling, maar men moet niet vergeten, dat 
dit een mondelinge mededeling was van de wet- 
houder, er staat nog niets zwart op wit.TaarT laaft laarf

vervolg artikel

de Spaarndammerstraat missen we de zo nodige 
oversteekplaatsen; we barsten van een overvloed 
aan geparkeerde vrachtwagens in de buurt en ga 
zo maar door" ٠ Dhr. C.Koelewijn, 2e voorzitter 
van het cws legt de lijst met belangrijkste eis 
-en op tafel, (op pag 2 vindt u de uitgebreide 
prioriteitenlijst) Dhr. Koelewijn geeft aan hoe 
slecht de straatverlichting in de Spaarndammer- 
buurt is* "Kleine jongens en meisjes mogen van 
hun ouders niet alleen door de duistere straten 
Vroeger zei men wel eens dat Spaarndam geen be- 
‘ betaalde en er daarom ook zo weing
licht was. Het lijkt er nu echter op dat nu men 
wel geacht wordt belasting te betalen, toch nog 
het licht met een lampje zoeken moet".
De volgende eisen worden door dhr. Koelewijn 
namens het cws aan de orde gesteld: Er moeten 
meer telefooncellen in de buurt komen; overdek 
-te haltes zijn noodzakelijk; tramkaartenauto- 
maten doen meer dienst bij de bushaltes, zoals 
bij het begin- en eindpunt van lijn 12, dan bij 
het politiebureau; er dienen méér mensen van de 

• ' • in de Spaarndammerbuurt te komen, 
evenals meer wagens die het grofvuil weg kunnen 
halen; autowrakken mogen best wel weggehaald 
worden; enz.
Dhr. Koelewijn: "De Spaarndammerbuurt moet leef 
-baar gemaakt worden. Dat dit niet kan zonder 
de medewerking van haar b e w o n e r s , is duidelijk. 
Duidelijk is het echter ook dat er diverse ge- 
meentelijke diensten zlijn die een belangrijke 
schakel zijn bij het leefbaar maken van de 
buurt en w aarvan wij als Comité dan ook van 
verwachten, dat zij meer zullen meewerken dan 
ze tot nu toe gedaan h e b b e n " .

bcjaa !•den hof
Met de komst van het Bejaardenhof in de Spaarn 
-dammerbuurt, moet men niet denken dat daarmee 
het grootste probleem van de Renovatie ui de 
weg is geruimd. Er is een duidelijke vergrij- 
zing van de buurt merkbaar, waardoor genoeg 
zaken aangepakt kunnen worden om gerenoveerd 
te worden.
Als hij spreekt over de herhuisvesting van de 
mensen die uit de woningen moeten op de plaats 
waar nu het Bejaardenhof gepland is, vraagt 
Chr. de Vries (secretaris van CWS) zich af of 
de Gemeente hierover duidelijkheid kan geven. 
"Wij Comité Wijkverbetering, verwachten steun 
van de Gemeente als het gaat om een garantie 
voor het bouwen van nieuwe woningen voor die 
mensen, die weg moeten voor het Bejaardenhof 
maar wel in de Spaarndammerbuurt willen blij- 
ven wonen. Op het terrein van de Nova Zembla- 
straat zouden goedkope wonin^etwoningen ge- 
bouwd kunnen worden, met betaalbare huren.11 
Dhr. de Vries merkt verder op, dat een Bejaar 
-denhof heel belangrijk is in de buurt.
"De bejaarden staan bovenaan de prioriteiten 
van het CWS. Maar ook een dienstencentrum is 
noodzakelijk voor deze buurt, waaraan een 
sociaal/medisch aspekt niet ontbreken mag" ٠ 
Wat gaan de bejaardenwoningen kosten en hoe 
zit het met de planning van de bejaardenwo- 
ningen in de Zeeheldenbuurt ?
Deze vragen, maar vooral ook de vraag over de 
17 % - regeling (17 % van het belastbaar jaar 
-inkomen diend hierbij als huur te worden be- 
rekend). Voor de Spaarndammerbuurt is dit een 
onmogelijke zaak.
Dhr. w. Cornellisse sluit zich hierbij aan.
Hij is voorzitter van de Belangen Gemeenschap 
Winkeliers en tevens bestuurslid van het cws. 
Hij wil duidelijkheid zien betreffende de 
schadevergoedingen voor winkeliers, die hun 
pand verlaten moeten voor dit Bejaardenhofpro 
-jekt, maar ook daar, waar voor de renovatie 
een winkel zal moeten verdwijnen of tijdelijk 
ergens anders zaken zal moeten doen.
De middenstand zit altijd in de verdomhoek.
"Ik zie de toekomst niet zo somber in als dhr. 
Mostert (Bejaardenpartij, die opmerkte, dat de 
Middenstand al in de lijkkist lag), maar er 
zullen wel heel duidelijke voorzieningen ge- 
troffen dienen te worden om zo'n situatie te 
vookomen", aldus dhr. Cornelisse.

Het uitgaan wordt steeds interessanter، Dat 
hebben twee wethouders van onze stad, t.w. de 
heren Kuypers en v.d. Eyden (resp. voor Volks- 
huisversting en Sociale zaken), de leden van 3 
Commissies van Bijstand uit de Gemeenteraad, 
direkteuren van Gemeentelijke Diensten en hun 
medewerkers, en de leden van de Ambtelijke Pro 
-jektgroep Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt/ op 
28 januari ث ل.  in de Spaarndammerbuurt kunnen م
ervaren.
Op die avond n.1., is deze groep op bezoek ge- 
weest in het Wijkcentrum van de Spaarndammer- 
buurt, waar de voorzitter van het Wijkcentrum, 
dhr. Vogel, als gastheer optrad.
Het doel van deze bijeenkomst was, het verstrek 
-ken van informatie over de Spaarndammerbuurt 
en het duidelijk maken van de eisen die leven 
vanuit de buurt en haar bewoners.
Dit laatste is dan ook ten volle gebeurd, door 
de bestuursleden van Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt٠

De wethouders Kuypers en v.d. Eyden, resp.
3e en 4? van links, op de vergadering in het 
wijkcenlrum

kritische mensen
Op niet mis te verstane wijze maakten de be- 
stuurders van Comité Wijkverbetering Spaarndam 
-merbuurt (CWS) duidelijk aan de stadsbestuur- 
ders, wat er zoal in de buurt dient te gebeuren 
om er een fatsoenlijk en leefbare buurt van te 
maken.
"De Spaarndammerbuurt heeft een historie achter 
zich als strijdende arbeidersbuurt. Nu, in 172 و  
zijn alle in de buurt aktieve groepen verenigd 
in het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
Er zijn reeds resultaten geboekt door dit 
comité en er is nog meer te verwachten" Dit 
zegt dhr. P.H. Curiére sr., voorzitter van cws. 
In zijn uiteenzetting over de problematiek in 
de buurt zegt hij verder, dat er gebleken is 
dat deze buurt behoefte heeft aan een eenvoudi 
-ge renovatie. Dat houdt onder meer in, dat er 
vooral gewerkt moet worden aan een verbeterde 
keuken en een douche.
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het 
tijdstip wanneer er een begin gemaakt gaat 
worden met de renovatie van de woningen. Die 
onduidelijkheid diend weggenomen te worden door 
een aankondiging van dat tijdstip. De bewoners 
willen nu weten waar ze aan toe zijn.
Dhr. Curière wijst verder op het schrijnende 
gebrek aan sportgelegenheden in de spaarndammer 
-buurt. "In afgekeurde ruimtes als "De Kuil" 
mogen, of moeten onze kinderen hun sport beoef 
oefenen.
Andere ruimtes voor de jeugd, zijn eerder ge- 
schikt om er varkens in los te laten, dan er 
kinderen in te laten spelen. Alternatieve ١١١٥- 
gelijkheden zijn er. Denk maar aan de fabriek 
van Gerson-Levie die is leeggekomen en nu te 
huur staat. Het Comité Wijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt herbergt een aantal kritische men- 
sen, die graag willen vechten voor een leefba- 
re Spaarndammerbuurt, met voor de huidige be- 
woners betaalbare huren".

bij schemer licht
*Er ontbreken nogal wat dingen bij ons in de 
buurt. Bij het "dodenkruispunt" Tasmanstraat/ 
Spaarndammerstraat, ontbreken stoplichten; in
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PRIORITEITEN
Naast de woon- en huursituatie in de buurt zijn 
de volgende zaken door het cws als prioriteiten 
aangegeven. Al deze punten zijn met klem bena- 
drukt op de vergadering van 28 januari j.1. met 
de wethouders, direkteuren van Gemeente Diensten 
en de commissies van bijstand.
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, is 
van mening, dat hier zéér snel aan gewerkt zal 
moeten worden.
Vooral de levensgevaarlijke verkeerssituatie, 
maar ook het weinige comfort in de buurt, zijn 
zaken waar op korte termijn verandering in zal 
moeten komen.

- verkeerslichten op de hoek Spaarndammerstr٠/ 
Tasmanstr.

- sebrapaden in de Spaarndammerstr. en Oost- 
zaanstr.

- parkeerhavens (o.a. in de Zaanstr.)
- parkeerterrein
- straten met één-richtings verkeer.
T E L E F O O N C E L L E N
- een cel naast de bestaande bij het postkan- 

toor in de Zaanstraat.
- een cel op de hoek van de Zaanstraat/Assen- 

delftstraat.
- een cel op de hoek Spaarndammerstraat/West- 

zaanstraat.
- een cel op de Spaarndammerdijk bij ي nr. 90.

OVERDEKTE W A C H T P U A T S E N
uverdekte wachtplaatsen dienen geplaatst te 
worden bij de hieronder ^e noemen haltes, in 
de richting Centraal station.
- halte؛ Oostzaanstraat hoek Hembrugstraat٠
- halte: Hembrugstraat hoek Houtrijkstraat.
- halte: Spaarndammerstr. bij Knollendamstr٠
- halte: S p a a r n d a m m e r s t r ٠ bii Assendelftstr.

TRAMKAART-AUTOMATEN
rramKaart-automaten dienen ^e worden geplaatst 
bij alle haltes in de richting Centraal station 
tot het Nassauplein.

B E S C H E R M I N G  TROTTOIR
Hiervoor zullen betonpaaltjes geplaatst moeten 
worden, en wel op het trottoir van de Zaanstr. 
/Assendelftstr. en bij de zijstraten van de 
Nova Zemblastr, t.w. de Aert van Nesstraat, de 
Le Mairestraat en de Bontekoestraat.
S C H U T T I N C E N  EN LOODSEN
Verwijdering van schutting en voorlopige groen 
-voorziening in de Spaarndammerstraat op nr.
80, verwijdering van de loodsen in de Westzaan 
-straat Houtmankade
AUTOWRAKKEN
Opruiming van de autowrakken in de buurt 
Toezicht op het tijdig binnen en buiten zet- 
ten van huisvuilemmers.

R E I N I G I N G
Een betere regeling van vuilophaal van grof 
vuil.
Het plaatsen, van meer papierbakken.
Meer schoonmaakbeurten van de straten (meer 
straatvegers en sproeiers)

V E R L I C H T I N G
Verbetering van de verlichting van de:
- van Noordtstraat
- Zaanstraat
- Oostzaanstraat
- Polanenstraat
- Houtrijkstraat

wbv " امااااءاوم)اااااا ''
Op 9 december 19?1 j.1. zijn in de Oost- 
zaanstraat de proefwoningen van Woningbouw- 
vereniging "patrimonium" geopend. De bewoners 
van deze W.B.V. werden hierdoor in de gelen- 
heid gesteld dit proefportiek te bezichtigen 
Na enkele weken stelden het bestuur van deze 
W.B.V. in samenwerking met de bewonerscommis- 
sie en mensen van Veldkamp Marktonderzoek, 
een vragenlijst op, om na te gaan hoe de re- 
acties van de bewoners zijn op deze gereno- 
veerde woningen. De engueteurs van Veldkamp 
zijn inmiddels klaar. Over de uitslag is nog 
niets bekend, maar we verachten eerdaags 
geinformeerd te worden. De uitslag zullen wij 
dan in deze krant publiceren.
De bewonerscommissie van Patrimonium heeft 
enkele keren vergadert met de bewonerscommis- 
sies van "Het Westen" en WAB aangaande de 
fietsenbergingen.
Uit deze gesprekken zijn 3 voorstellen naar 
voren gekomen die momenteel bij de genoemde 
W.B.V.'s in onderzoek zijn.
De bewonerscommissie van Patrimonium ziet 
niet graag dat de woningen opgeoffrd worden 
aan fietsenbergplaatsen, zoals oorspronkelijk 
in de bedoeling lag. Al zullen de woningen 
niet zo groot zijn, ,zij kunnen al' gauw ge- 
schikt gemaakt worden voor bejaardenwoninqen.
Namens bewonerscommissie van Patrimonium,
F. Versluys.

Werk in uitvoering op het terrein van de voor 
-malige Magdalenakerk.

samenwerking ي
Wat is een wijkcentrum ?
Wat is het Comité Wijkverbetering ?
Door de redaktie van de Aktiekrant is mij ver 
-zocht een inzicht te willen geven van de 
werkzaamheden van het wijkcentrum "Spaarndam" 
en van het comité Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt en hoe de samenwerking tussen beide 
groepen is.
Voor hen die bij ons werk nauw betrokken zijn 
is de gang van zaken wel duidelijk. Het gaat 
echter om de buurtbewoners, die wel weten dat 
er een Wijkcentrum en een comité Wijkverbete- 
ring is, maar toch niet precies weten hoe de 
vork in de steel zit.
Ik wil dan ook proberen op een zo kort moge- 
lijke wijze een uiteenzetting te geven.
Het wijkcentrum "Spaarndam" is een stichting 
die geboren is uit een particulier initiatief 
en door de Gemeente erkend wordt als brug 
tussen de overheid en de buurtbevolking٠

de w i j k r a a d
Het bestuur van de stichting Wijkcentrum 
"Spaarndam" noemen we de wijkraad, die op zo 
breed mogelijke basis is samengesteld.
Zitting in de wijkraad hebben personen die in 
de buurt werken uit hoofde van hun funktie en 
buurtbewoners, waarvan verwacht wordt dat zij 
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in het 
belang van de bevolking van de Spaarndammer- 
buurt.
Uit deze wijkraad wordt een dagelijks bestuur 
gekozen dat er op toeziet, dat de opdrachten 
vanuit de wijkraad zo goed mogelijk worden 
uitgevoerd.

ه<ا اة س أ أ ة > ا
Het wijkcentrum in de Spaarndammerbuurt heeft 
als funktie, een stimulerende, coördinerende, 
signalerende en dienende funktie.
Vanuit de funktie van een wijkcentrum kunnen 
werkgroepen worden gevormd, elk met een afzon 
-derlijk doel. Zij bepalen hun eigen beleid 
al behoudt de wijkraad zich het recht voor 
corrigerend op te treden.

c o m i t é  w i j k v e r b e t e r i n g  s ^ r n d ^ B r h u u r t
Eén van die werkgroepen is het comité Wijkver 
-betering. Evenals de wijkraad is deze groep 
op zo breed mogelijke basis samengesteld.
Hun doel is te proberen voor en tijdens de 
wijkverbetering de bewoners van dienst te zijn 
en het meest optimale voor de Spaarndammer- 
buurt-bewoners te bereiken.

v e r t r o u w e n  en s a m e n w e r k i n g
De wijkraad heeft het volste vertrouwen in het 
Comité Wijkverbetering.
Graag wil ik hier onderstrepen dat de samen- 
werking tussen comité en wijkraad, riiets te 
wensen overlaat. ٠ ٠

a d m i n i s t r a t i e ؛  J r
De administratie van het Wijkcentrum en van de 
werkgroepen (dus ook van het comité) wordt 
verzorgd door dhr. van der kinde en mevr. Zon- 
neveld. Beide zijn in dienst van de stichting 
Wijkcentrum "Spaarndam".
Door het schrijven van dit artiekel hoop ik 
dat voor u het één en ander duidelijker is ge-
worden.
H. Vogel, voorzitter 
Wijkcentrum "Spaarndam"

spaarndammer ~ 
plantsoen
Zoals vele oplettende buurtbewoners ondertus^ 
sen reeds hebben kunnen zien, is men al bezig 
met de uitvoer van het Magdalenaplantsoen. 
Dhr. Frieling (Van de Ambtelijke Projektgroep 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt) merkt t.a.v. 
het Spaarndammerplantsoen op dat er binnen 2 
 maanden een begin met de uitvoering van ق 3
het plan, zoals daarvoor gekozen is door de 
buurtbewoners, gemaakt zal worden.

strijdbaar
In de diskussie die gevoerd is op 28 januarie 
tussen gemeenteraadsleden en de bestuurders 
van CWS, was het duidelijk, dat een bijeen- 
komst als deze belangrijk is. De standpuntbe- 
paling van het cws, dat toch uit de buurt 
komt, wordt daardoor duidelijker dan wanneer 
men een brief schrijft om informatie te geven. 
Dhr. P.H.Curière hoopte (en met hem het hele 
Comité), dat er in de toekomst meer van deze 
bijeenkomsten gehouden zouden worden.
"De lijn die de Regering in Den Haag aanhoudt, 
dwingt ons als Comité te vechten voor ons 
recht. Samen met B ه w willen wij een huur- 
front maken om zo te strijden tegen het be- 
leid dat de Regering Biesheuvel voerd", aldus 
dhr. Curière.
De laatste opmerking op deze vergadering kwam 
van wethouder Kuypers.(die overigens, zonder 
hamer de vergadering geleidt heeft; die hamer 
had collega Lammers waarschijnlijk, maar die 
kon helaas niet op de vergadering aanwezig 
zijn)
"Het ل  goed om hier geweest te zijn. Niet al و
alleen ik, maar ook de andere raadsleden heb- 
ben hier meer opgestoken, dan uit papieren 
alleen blijkt. Ik ben gewend om met kritische 
mensen om te gaan. Hier, vanavond in de Spaarn 
-dammerbuurt heb ik ook weer kritische mensen 
tegenover me gehad. Het is goed om met zulke 
mensen samen te werken, anders veranderd er 
niets in de * ٠ Wij, als gemeente-
raadsleden, weten nu in welk gezelschap we 
zijn"
Het is duidelijk dat een vergadering als deze, 
niet éénmalig mag blijven.
Er zal meer overleg noodzakelijk zijn om de 
Spaarndammerbuurt leefbaar te maken.
Maar met praten alleen komen we er niet.
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt wil 
zich dan ook als strijdbaar comité opstellen 
in de zaak,"verbetering van de Spaarndammer-
) ح:تس r e d .)

٧١٨٢ L I E V E L I N G

ا ء / را

Samenstelling Dagelijks bestuur van het 
Wijkcentrum "Spaarndam"_________________

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
wnd voorzitter 
lid

H. Vogel 
H. Rode 
c.  Koelewijn 
j. Zeegers 
P.H. Curière S I

Wat zegt de stadsreiniging tot hen die de 
bezitter zijn van een hond ?
"De eigenaar van een hond wordt er op ge- 
wezen, dat elke hond geleerd kan worden om 
zijn/haar behoefte in de goot te doen, dit 
uiteraard indien er geen betere mogelijkhe- 
den in de buurt zijn. Uw buren zullen u en 
Uw hondje er dankbaar voor zijn.
Tot zover sectie VII van de stadsreiniging.
Het Comité heeft nog een andere methode 
ontdekt die u maar één keer mag voor doen. 
De strip spreekt voor zich.
Dit hondje weet het echter kennelijk beter dan zijn baas.



S O C I A A L  - C U L T U R E E L  W U K C E N T R U M

administratie: Polanenstraat 90 tel. 248855

2 «٠ 12 tussen
''N K [ R / D £  SCHROEF، آء" » IN ' ONS HUIS' '  EN

Uw kind kan tussen 12 en 2 overblijven in Ons Huis, Nova 
Zemblastraat 90a, of in Het Anker/De Schroef, Spaarn- 
dammerstraat 74.
Inlichtingen op bovengenoemde adressen ٠٠٠ of bij de
Van Noordschool
Jac, van Heemskerckschool
w, Barentzschool
St. Paulusschool

I N V U L F O R M U L I E R
Zet een kruis in het vakje wat voor u van toepassing is. 
Ik geef mijn kind(eren) op voor overblijven op 
maandag ه

dinsdag ه

donderdag o
vrijdag ه

naam kind: 
naam kind:
adres: tel,:
Ik zal alleen zo nu en dan van overbli jven voor mijn kind

٠

O
ه

٠

ه

tel؛،

gebruik ™aken
Ik wil helpen bij het overblijven op
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Uw naam:
Adres:

Deze strook meegeven naar school of afgeven aan ٠ 
de klubhuizen.

.٠ ■ AGEN DA
GEBOUW WIJKCENTRUM SPAARNDAM 
POLANENSTRAAT 90, tel. 248855 - 6427$

Polanentheatê  20.00 uur Amster-
dams Jongeren Toneel met De
Drie Stoivers Opera
zie vrijdag 7 april
zie vrijdag 7 april
Repetitie toetssteen
Repetitie ”Inter Nos"
Repetitie Operette ver. "Die Jonghe 
Haghesangers"
Training de Germaan dames voet- 
bal. Repetitie Amsterdams Jong- 
eren Toneel.
Vergadering komité' Wi jkverbeter-
Repetitie Toneelgroep "Toetssteen" 
Repetitie Toneelgroep "Spotlicht" 
Repetitie Majorette peleton ١٠ The 
Blue Stars"
Klaverjasvereniging "Spaarndam"
Polanentheater: Toneelgroep Toets-
steen met de wijze Kater.van
Herman Heijermans.
zie maandag 10 april
spreekuur woningnood.
zie dinsdag 11 april
spreekuur wonin^iood.
zie 12 april.
zie 13 april.
zie 14 april.
Polanentheater: Toetssteen met een 
soort van musical " En een olifant 
oma, zonder slurf".

vrijdag 7 april

zaterdag 8 april 
zondag 9 april 
Maandag 10 april
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april

Donderdag 13 april

Vrijdag 14 april 
Zaterdag 15 april

Maandag 17 april
Dinsdag 18 ap̂ il
Woensdag 19 april 
Donderdag 20 april 
Vrijdag 21 april 
Zaterdag 22 april

tig de circulaire die u hierover hog krijgt.
Dan de verfraaiing van de buurt.
Door de Gemeentebeplantingen zijn enkele jaren geleden

geplaatst op enkele punten in de buurt. In het 
eerste jaar verdwenen de bloemen en planten met wortel 
en al uit de bakken en werden op straat gekwakt. Op aan- 
dringen van het wijkcentrum werd nog een jaar doorgegaan 
als proef, echter met hetzelfde negatieve resultaat. 
Vanzelfsprekend wil de dienst van Gemeentebeplantingen , 
het niet nog eens wagen, voorlopig. Nu hoor ik u al brom^ 
^ ^ ٥ op onze " Maar dat is tê  onrechte„ L_

n

Natuurlijk zullen onze lieverdjes ook niet helemaal brand- 
schoon zijn, maar de gekonstateerde feiten zeggen het an- 
ders.
Die zeggen dat in de Jate uren opgeschoten jongelui die ge- 
heel of voor een groot deel dronken van café’s en feestjes 
komen, in groepjes, de voornaamste daders zijn. Alleen 
hebben ze gewoonlijk geen lef, doch met meerderen voelen 
* * zich ’*helden" en hun benevelde hersenen werken daar- 
aan mee. Dit zijn ook de daders die alle tramwachthuisjes 
kapot slaan,
We zullen dus zelf iets moeten gaan doen, misschien komt 
dan de Gemeente ook weer. Als we nu eens beginnen met 
openbare getouwen, zoals scholen, politiebureau, buurt- 
en klubhuizen enzovoort, te voorzien van bloembakken, 
buiten bereik van vandalen. En als buurtbewoners dan eens 
volgen, eerst een, dan enkelen en door het voorbeeld 
steeds meer. Als in grotere getale iets voor dat idee ge- 
voeld wordt, dan kan mogel^ het wijkcentrum meewerken 
door te proberen door gezamenlijke inkoop de kosten te 
drukken en voorlichting te geven omtrent verzorging en 
overwintering van planten. Reageert u eens?
Maar in ieder geval: WERKT MEE AAN HET SCHOON- 
HOUDEN VAN DE BUURT,
H.G* Rode
Sekretaris Wijkcentrum Spaarndam

SOCIAAL 
RAADSMAN ™
Zaanstraat t/o 97, tel, 227854
Goede raad is duur.
De beste raad is kosteloos.
Op het adres Zaanstraat t/o 97 houdt de Sociaal 
Raadsman zitting voor de bewoners van de
Spaamdammerbuurt.
Hij geeft u voorlichting en advies bij allerlei per- 
soonlijke problemen.
Samen met u wil hij nagaan of er ook in uw geval 
een oplossing is.
Wat kan hij voor u doen?
u helpen uw rechten te kennen en te verwezenlij-
u de weg wijzen in het doolhof van talloze instel- 
lingen, van wetten, regelingen en verordeningen; 
Bemiddelen indien u zich onjuist behandeld voelt 
door personen of instanties;
Gewoon eens vertr«̂ welijk praten als u dit wenst.
Wanneer houdt hij spreekuur??
Iedere maandag- en donderdagochtend van 9 tot 
12 uur en iedere maandagavond van half 7 tot 8 uur.
Telefonische afspraak onder nr. 227854,
Schiemanstraat 2, tel. 252676.
Dinsdag- en vrijdagmiddag van 1,30 tot 4,30 uur.

MAATSCHAPPELNK W E R K ؛١٠٠ 
Als u moeilijkheden heeft in Uw gezin, werk en/of 
direkte omgeving, kunt u er misschien niet altijd 
zo gauw uitkomen.
Maatschappelijk werksters van de 'Schroef" wil- 
len samen met u naar een oplossing zoeken voor 
die moeilijkheden.
Uw probleem is bij hen in veilige handen. Zij zijn 
solidair met UI
Als u narigheden heeft in Uw gezin.
Als Uw huwelijk problemen oplevert,
Wanneer Uw kind op school of thuis voor moeilijk- 
heden zorgt, ،،
. ٠ ٠  als u voor zulke problemen geen oplossing أ ١  
ziet, kom dan eens bij ons binnen wippen.
Samen linnen we dan bekijken wat eraan gedaan 
kan worden.
Wij geven graag adviezen aan wie die nodig hebben.

١١١١م ٠٠٠
ام

٠١

١٠٠

* ٠

ftk

٠

muurschildering
Enige tijd geleden ontwierp de heer De Preijker jr, met 
een werkgroepje een muurschildering aan het Magdalena- 
plantsoen, (U weet de gestukadoorde muur aan de zijde 
van de Pastorie).
In het on^erp bevinden zich een aantal open vakken, die 
we willen opvullen met een aantal tekeningen van de kinde- 
ren uit de Spaamdammerbuurt

tehennvedstrijd
Wat is er nu gedaan?
Alle scholen zijn in de wijk benaderd of ze met de vierde, 
vijfde en zesde klassen mee wilden doen aan deze teken- 
schilderwedstrljd. Het onderwerp is naar eigen keuze.
Alle scholen doen mee en de tekeningen zullen ongeveer 
1 maart op de scholen worden opgehaald, waarna een des- 
kundige jury de tekeningen zal beoordelen.

behvwning n
De bekroonde tekeningen zullen worden beloond met een
prijs.De beste van de bekroonde tekeningen zullen door de werk- 
groep van de heer De Preijker jr, in de open vakken van 
de muurschildering worden aangebracht.
De uitslag van de jury wordt op de scholen bekend gemaakt 
en in de wijkkrant vermeld.
De organisatie is in handen van een werkgroep samenge- 
steld uit het Samenwerkingsprojekt Spaamdammerbuurt 
en het Wijkcentrum ٠‘Spaarndam".

. ١٠ ١١ ٠١ ،Maatschappelijk Werk Westzaanstraat 61 
Amsterdam 
tel. 64947 - 247529

vervuiling en 
verfraaïng
Reeds van oudsher heeft de Spaamdammerbuurt een slech- 
te naam in de stad. Als geboren en getogen spaarndammer- 
buurter kan ik mij nog heel goed herinneren dat ik in mijn 
jeugd werd betiteld als "Moord- en brandbuurter".
Hoewel er waarschijnlijk niet meer of minder moorden 
en branden waren dan in vele andere buurten, blijft zo*n 
naam toch op een buurt kleven en is het zeer lastig om de- 
ze naam te doen verdwijnen. Ook nu nog heeft onze buurt 
een slechte naam. Laat het dan nu niet meer zo zeer de 
"moord- en brandbuurt" zijn, thans is de nadruk gelegd 
op de grauwheid, de vuilheid en de onleeftaarheid van de 
buurt door krotten, het onbeheerst parkeren en vele ande- 
re oorzaken.
In nauwe ̂ menwerking met elkaar is het Wijkcentrum en 
het Comité Wijkverbetering reeds geruime tijd aan de 
gang om te proberen daar iets aan te veranderen.
Het Comité Wijkverbetering werkt dag aan dag aan plannen 
voor betere huizen, meer groenvoorzieningen en vele an- 
dere buurtverbeteringen om het hier meer leeft>aar te ma- 
ken, u heeft er nog niet veel van gezien ? Nog wat geduld. 
Het zal nu niet zo lang meer duren voordat de eerste re- 
sultaten te zien zijn, onder andere bij Spaarndammerplant- 
soen en terrein voormalige Magdalenakerk. Maar daar zal 
het niet mee ophouden.
Een van de dingen waaraan we echter onmiddellijk zelf 
iets kunnen doen is de vervuiling van de buurt. Het Wijk- 
centrum heeft een plan opgesteld om binnenkort daaraan te 
gaan werken, De datum is voorlopig vastgesteld op zater- 
dag 25 maart en toeze^ing van de volledige medewerking 
van de Stadsreiniging is reeds binnen. Nadere informaties 
volgen nog per circulaire, en leest u deze aandachtig. Het 
plan staat of valt door de wijze waarop u meewerkt.
Reeds nu vestigen wij de aandacht op verschillende punten 
die u niets kosten en waaraan u dan reeds gewend bent als 
we beginnen,
AUTOBEZITTERS, Parkeer uw wagen niet tegen de trot- 
toirband, maar laat de goot vrij. Dan kan deze regelmatig 
g^reegd worden.
HONDENBEZITTERS (STERS), Leer uw lieveling de goot 
op te zoeken als het dier iets kwijt wil. Maar dat moet u 
het dier bijbrengen. Trek hem/haar naar de goot of zet 
hem/haar daar neer als u merkt dat er wat gebeuren moet. 
Met een week zoekt de hond die goot zelf op.
VOOR ALLEMAAL, u weet op welke dag de vuilnisman 
voorbij komt. Waarom dan reeds op zaterdag of zondag 
de vuilnisbak of -zak buiten gezet? Een moordobjekt voor 
de straatjeugd om deze om te schoppen. Haal ook de lege 
bakken tijdig binnen.
AUTOWRAKKEN. Geef nu reeds door aan het bureau Wijk- 
centrum als er autowrakken bij u in de buurt staan. Het 
heeft enige tijd nodig voordat de politie heeft uitgezocht 
of het inderdaad een wrak is en het zou zo goed uitkomen 
als op 25 maart al die krengen weggehaald zouden kunnen 
worden,
u ziet het, reeds veel kunt u doen, doch leest ook aandach-



BEJAARDEN HOEKJE
ALGEMENE BOND VAN BEJAARDEN, afdeling 12
Beste vrienden bejaarden in de Spaamdammerbuurt،، 
Wanneer de bejaarden in onze buurt eens wiaten hoeveel 
strijd er de 25 و aren geleverd is om te komen ا0آ
een zo*n machtige bond als de ٥١١٤̂ , Het initiatief o ntsto n d  

تإدأم  drie Rotterdammers en ik wil zeer zeker van d^z^ 
plaats deze drie moedige ؟ annen hulde en dank brengen 
en voor de strijd die ze opbrachten en die geleid hebben tot een zo'n mooie organisatie.
Daarom is het zo onbegrijpelijk dat er nog vele bejaarden 
zijn die met een dom smoesje aan komen dagen, ؛lat het 
helemaal niet noodzakelijk is lid te worden van de Bond. 
̂ leden financiëel net zo veel krijgen als dat je ؟ه aar؛؟ en lid bent.
Deze mensen hebben het glad mis, want al is de Bond een 
strijdorganisatie, zij werkt ook veel voor de ontspanning 
van de bejaarden. Mag ik bijvoorbeeld in deze wijzen op 
ons prachtige jaarfeest van 23 januari و1م  
Wij zijn een neutrale Bond, die zeer zeker niet van plan 

om achter de een of andere politieke avonturier aan te 
lopen om een goed betaalde baan in het parlement te ver- 
krijgen- Wij zijn tevreden met het hoofdbestuur en haar 
beleid* Dat hoofdbestuur brengt zijn eigen eisen en weet 
zich gesteund door verschillende frakties.
Vrienden aarzel niet langer en kom in grote getale naar de 
Nova Zemblastraat 90, naar ons klubhuis.
M.A. Rutz, sekretaris

وءممءءسء ئبمء
stichting 

wijkvoorzieningen 
voor bejaarden

SWB

WIJKPOST GOUDEN REAEL/SPAARNDAM 
voor Spaarndam:
Spaarndammerstraat 141, tel* 23^^43 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 9.30 - 11. ٠٠ uur
DIENSTVERLENING EN HULP 
AAN OUDERE BUURTBEWONERS
Hulp is alleen goed mogelijk 
met medewerking van u, 
jongere en oudere buurtbewoners.
Wilt u regelmatig een thuiszittende 

bejaarde bezoeken?

af en toe of regelmatig bood- 
schappen doen of andere kleine 
handreikingen verrichten?
een stukje verzorging geven, 
bijvoorbeeld bij het klaarmaken 
van wat eten, bij het opmaken 
van een bed?
schilderen, behangen ?

Inlichtingen en opgaven bij de wijkpost.
٠ ٠ ٠

WIJKPOST SPAARNDAM 
Spaarndammerstraat 141 
Tel. 23 43 وو

Bereikbaar:
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9 م 30 - 11م 00م
Wijkpostleiding:
Mevr. E.M. Vog^ezang-Stoute 
Mej. Th.w. M. Jansen 
Mej- M.R. Venoaks
Voor bejaarden en voor hen 
die met bejaarden werken of 
willen werken.

TROTTOIRS
Het is misschien wel nuttig er op te wijzen 
dat de bewoners hun trottoirs zelf moeten 
schoon houden. Niet zo heel lang geleden kon 
u het vuil in de goot vegen en deed de Stads 
-reiniging de rest. Door de geparkeerde 
auto's zal het vuil dat nu in de goot geveegd 
wordt vermoedelijk wel een hele tijd ^)lijven 
liggen. Het is beter om het vuil op te vangen 
voor de vuilnisemmer.

STADSREINIGING 
MELDT؛

KLACHTEN?
belt uHeeft U klachten of zijn er vragen, 

dan gerust naar de Sektie-post.
Sektie VII v/d Stadsreiniging٠ 
tel: 18 03 97.

Comité Wijkverbetering Spaamdammerbuurt 
hoopt op Uw aller medewerking te mogen 
rekenen.
Het bestuur.

HUISVUIL

Comitë Wiikverbeterinq Spaamdammerbuurt.
Aan het Hoofdvan het verkeersbureau
Ir. G.H.A. Hoogenboom
Stadhuis
ه ل . Voorburg*̂Amsterdam

Amsterdam, ل? ja

Huisvuil wordt 2 keer in dë week opgehaald 
en wel op Dinsdagmorgen en Vrijdagmorgen.
Het huisvuil mag niet vóór 06.00 uur in de 
morgen buiten gezet worden. Helaas wordt 
tegen deze regel heel veel gezondigd, met 
alle konsekwenties voor het aanzien en dus 
ook de leefbaarheid van de Spaamdammerbuurt 
Plasticzakken dienen behoorlijk dicht gebon- 
den te worden. Een stevig touwtje moet U ge- 
bruiken om de kranten te bundelen.
Deze regels mogen bekent verondersteld wor 
-den, maar toch blijkt het nodig te zijn om 
de mensen er steed weer op te wijzen.

MEUBILAIR

Geachte Heer,
Met betrekking tot Uw schrijven d.d. 16 dec. "71 afd. 

V.B. no. 2339, delen wij ه mee dat het Comité Wijkverbetering Spaamdammerbuurt niet akkoord gaat met de door u voorgestelde 
ambteiijke afhandeling van onze verkeersklachten.

De situatie op de kruising Tasmanstraat/Spaarndammer -staat is zö levensgevaarlijk, dat wij geen enkele verantwoorde- 
lijkheid voor het verkeersgebeuren op bovengenoemde plek aanvaar 
-den. Deze ligt bij u, nog uitdrukkelijker dan voorheen.

Het lijkt daarom gewenst op zeer korte termijn, de nu al jaren beloofde verkeerslichten te plaatsen. Indien dit om 
allerlei redenen nog enige maanden op zich laat wachten, ver- 
zoeken wij u dringend op z'n minst op drukke tijden er een ver- 
keersagent neer te zetten.Tevens zal het u toch niet moeilijk vallen, om te 
bevorderen bij de politie, dat scherpe verkeerscontröle wordt uit 
-geoefend op overtreders van verkeerd perkeren.Op dit moment lijkt het als of bovengenoemde fout- 
parkeerders goede vriendjes zijn met de politie. Misschien wel 
omdat de politie in de Spaamdammerbuurt zelf het voorbeeld geeft. 
Voor de politiepost Spaarndam staat altijd wel een "dienst"-auto 
dubbel geparkeerd, dit tot grote ergernis van vele Spaarndammers.

Indien u, ook na dit schrijven, geen maatregelen wil treffen, zullen wij als Comité in gevallen van ernstige verkeer- 
ongelukken, overwegen een aanklacht tegen Uw bureau•in te dienen.

Hoogachtend,

Heeft U meubilair of grote stukken, die niet 
door de huisvuilwagen vervoerd kunnen worden 
, geeft U dit dan telefonisch - het liefst 
een dag van te voren - even aan de Sectie- 
post door (tel 18 03 97) ٠ Er wordt dan voor 
gezorgd dat alles weg komt. Het meubilair en 
de grote stukken worden gratis afgevoerd en 
dit gebeurd op de dagen dat het huisvuil 
wordt opgehaald. U hoeft dus niet bang te 
zijn dat u een rekening zal worden aangebo- 
den.

FIETS EN BROMFIETSWRAKKEN
Fiets- en Bromfietswrakken neemt de Stads- 
reiniging niet mee. (een kaal frame of wiel 
nemen we wel mee) Heeft u zelf een fiets of 
bromfiets die afgevoerd moet worden, neemt 
u dan even kontakt op met de Sektiepost.
Wij maken een afspraak met u en komen dan de 
fiets of bromfiets bij u weghalen.

AUTO-WRAKKEK
P.H. Curare sr. voorz. 
Chr. de Vries secr.سءهه ءءسم؛؛

Zijn er in Uw buurt auto-wrakken meldt u dat 
dan even aan de politiepost in de Spaarndam 
-merstraat. De politie politie beslist dan 
of er inderdaad sprake is van een wrak. In 
het laatste geval wordt het wrak op korte 
termijn afgevoerd.

. . . .het m e t رإ؛اا
سم؛ءاا

^ M M İ İ İ İ M M İ K İ  
elders in ا؛اا ا؛هاه ا؟؛،ا ال  van ل،ا؛ه، ءه هاسااا؛ة-
Het bracht ons op een geweldig idee. De wijk wordt schoon 
doch ziet er grauw uit. Als nu eens vele bewoners een 
kleine bloembak kochten en deze uit hun raam hingen.

en Floriade gaan dan mooi samen.

kan  sen  b loemenbak  bel  gehele 
j aa r  gevuld  z i j n ?
Jazeker!
Voorjaarsplanten zijn bijvoorbeeld tulpen, hyacinten؛ sleu- 
telbloem, viooltjes, dubbele madelieven, vergeet-mij- 
nietjes enz.
" geranium, petunia, fuchsia, lobelia, pan-
toffelplantje, begonia, vlijtig liesje, le^iwenbekjes enz.
Herfst- en winterplanten: erica, skimmia, dwergspar enz.

m a a k  w a t  van  uw b u u r t ;  
het  is de  m o e i t e  w a a r d
Hieronder volgt een schema van enkele namen van planten 
geschikt voor uw bloemenbak.

is  Z 0 ’ n b l o e m b a k  nu d u u r ?
Tja, ’t is een eenmalige uitgave en wij weten, het leven 
is duur, maar o m  er toch samen een gezellige, leuk uit- 
ziende buurt van te maken is een dergelijke uitgave wel- 
licht wel verantwoord.

Wij  h open  dat  vele  b e w o n e r s  aan deze  
b l o e m e n a k t i e  m e e d o e n

H H r
Floriade ؛٨  de RAI 
en 70 ha pracht-parken
van 9.30 to t 22.30 uur, toegang f 5 ,— 
Personen boven 65 jaar f  3,50
^ in d eren t© t12 jaar  f 2 , —
Groepen scholieren per kind f  1,25

D rie  bloem rijke  seizoenen  lang
Van 30  maart tot 1 oktober toont een grootse, 
internationale tentoonstelling ٧ de pracht van 
de natuur. In 70 ha bossen, tuinen, parken, 
kassen en hallen kunnen de bezه eke٢s 's werelds 
flora drie bloemrijke seizoenen lang op de voet 
volgen. Floriade. Een tentoonstelling waaraan 
ruim 10 jaar voorbereiding is voorafgegaan, 
en die in 1972  voor 186 onvergetelijke dagen 
zal zorgen.

Alles. Voor iedereen
Wilde bloemen aan de oever van een meer, 
kruiden in plantenbakken. Bomen. Groen- 
gewassen voor een kleuriger stad. Tulpen en 
alle variaties bollen, bloemen en heesters. 
Planten voor verfraaiing, planten voor genezing. 
Alles, op de Floriade. Iets groots, iets geweldigs. 
٧٠٠٢ sommigen een hernieuwde, voor velen een 
nieuwe kennismaking met de natuur. De 
Floriade is voor amateurs en professionals.
Voor hen die willen weten, en voor hen die nu 
willen zien.

□٠ hele wereld op een tentoonstelling
Experts uit alle delen van de wereld zullen de 
Floriade bezoeken. Floriade is een verzamel- 
plaats, een belofte voor kwekers en 
onderzoekers. Voor hen is het hoogtepunt van 
de show ongetwijfeld de Floriade-wedstrijd. 
Waar de fraaiste bolgewassen, bloemen, 
bomen, groenten en zaden zullen worden 
bekroond met goud en diamant.



over de grote toename van de jeugdcriminaliteit. 
Het belang van de brouwerijen gaat hier boven 
het belang van de buurt.
Wij moeten de loco-burgemeester er wel op wij- 
zen, dat wij als bewoners niet lijdelijk toe 
zullen zien, maar als het nodig is zelf orde 
op zaken stellen.

I N S P R A A K
De samenwerking met de Arobtelijke projektgroep 
is zonder ïneer zeer goed. Er zijn echter Dien- 
sten van de Gemeente die niet meewerken en dan 
heeft inspraak geen zin. Diensten die o.a. niet 
meewerken zijn de afdelingen Bestrating en Ver- 
keer.
Het Spaarndammerplantsoen is in 1971, met een 
afgerond plan op tafel gekomen, na inspraak van 
de bewoners. Door tegenwerking van de Verkeers- 
commissie en andere diensten, is de uitvoering 
hiervan zolang opgehouden, dat men pas nu in 
Mei van dit jaar gaat beginnen, echter met die 
restriktie, dat de parkeerplaatsten voor de be- 
woners pas daarna gemaakt zullen worden.
Omdat juist het verkeerprobleem in onze buurt 
één van de ergste knelpunten is, moeten wij 
hier met klem tegen deze maatregel protesteren. 
Als eis stellen wij, "dat nog vóor Mei de par- 
keerplaatsen klaar moeten zijn" Wij zijn bereid 
met de Gemeente samen te werken, maar als dat 
ons door deze gang van zaken niet mogelijk 
blijkt, zullen eij tot harde akties over moeten 
gaan.
Inspraak is prachtig, maar dan zullen plannen 
overeenkomstig de inspraak ve^ezelijkt moeten 
worden.
F.J.M. van Beek 
Huurdersvereniging Spaarndammerplantsoen 
-Oostzaanstraat٠

PARTIKULIER 
WONINGBEZIT
Het is een goede gedachte om de Woningbouwver- 
enigingen te laten starten met het renoveren 
van hun woningen. Het is echter ook noodzake- 
lijk dat de woningen van de partikuliere woning 
-bezitters verbeterd worden. De bewoners van 
deze partikuliere woningen hebben daar recht op 
Het achterstallig onderhoud bij de partikuliere 
sektor en de nood, is daar het hoogst.
Het is wel goed als de gemeente met veel rumoer 
bekent maakt dat voor de huiseigenaren eén 
agressief beleid gevoerd gaat worden, maar dan 
moeten er wel ambtenaren beschikbaar zijn.
Het is een onhaalbare zaak, dat één ambtenaar 
een heel blok grondig moet onderzoeken en daar 
-bij ook nog zijn normale werkzaamheden moet 

*' Zo kan het gebeuren dat, wanneer 
het rapport klaar is, de huizen rijp zijn voor 
de sloop.
Als het de gemeente werkelijk ernst is, ver- 
wachten wij dat er meer ambtenaren beschikbaar 
worden gesteld anders zijn het maar loze kreten 
waar wij, bewoners van partikuliere woningen, 
niets wijzer van worden.
Wij vragen de wethouder van Volkshuisvesting 
dan ook om voor de renovatie meer ambtenaren 
beschikbaar te stellen.

JEUGDBAR IN  DE 
OOSTZAANSTRAAT
Er is door de bewoners van de Oostzaanstraat 
een protest ingediend, met handtekeningen van 
de bewoners; hierop kregen wij een vrij lakoniek 
briefje van de Loco-burgemeester "dat de ver- 
gunning afgegeven wordt, als er aan de eisen van 
de hinderwet is voldaan.
Ook dit is weer een mooi staaltje van Inspraak. 
Waarom zal de Loco burgemeester zich druk maken

optrden met alle resultaten van dien. 
Duizenden jongeren voeren een verbeten strijd 
voor een betere wereld, vrij van van vrees 
voor oorlog en werkeloosheid.
Zou deze jeugd, waarover ook wij beschikken, 
niet bereid zijn om mee te vechten voor het 
behoud van hun (onze) buurt ?

waar manheert 
het tititi ص
In 1971 is door het bureau Veldkamp-Markt- 
onderzoek NV, steekproefsgewijs, een enguete 
gehouden in de Spaarndammerbuurt.
Aan 600 bewoners boven de ل  -jaar zijn vra و
gen gesteld evenals aan 100 jongens en meis- 
jes van 13 tot 17 jaar.
Interessant is, dat ongeveer de helft van de 
jeugd de sfeer in de buurt gezellig vindt en 
dat 43 % hier wil blijven wonen. MAAR.......
bioscoopbezoek is niet mogelijk, dansen in 
de buurt is ook niet mogelijk of minder gezel 
lig en met de oudere (van 18 tot22 is ook 
jeugd) klinkt het in koor؛"We willen een 
Sporthal - Overdekt Zwembad (Bredius bad is 
te klein) - Korf-, Volley-, Hand- en Basket- 
ballen, m.a.w., er moeten dus Sportvelden 
komen.
Er is geen of weinig repetitiegelegenheid 
voor drumbands en andere muziekgroepen.
De jeugd heeft dus alle reden tot klagen, 
erger, zij wordt tot aanklager, want in feite 
IS ER NIETS.
Is er ruimte voor het aanleggen van sport- 
velden, is het mogelijk een gelegenheid te 
creeëren voor zaalsporten, kunnen de Jeugd- 
"Honken" tot werkelijke honken worden gemaakt 
, het antwoord is؛ JA.
Zou de jetigd in onze buurt bereid zijn voor 
dit alles een actie te ontketenen, ik denk 
van wel.
Ook hier ligt een taak voor Comité Wijkver- 
betering Spaarndammerbuurt. (CWS)
Binnenkort zal de jeugd van onze buurt m.i.z 
bijeengeroepen moeten worden om met het cws 
een campagne op touw te zetten voor al het- 
geen de jeugd ontbreekt.Wanner het bestuur daartoe besluit, waar vry 
-wel zeker op gerekend kan worden, dan hoop 
ik dat jullie in grote getalen aanwezig zult
Jongens en meisjes, tot dan.
P.H.Curiére sr. 
voorzitter cws.
Reakties van de jeugd op de inhoud van dit 
artiekel, worden gaarne ontvangen bij het 
redaktieadres van deze krant.

/ f j  VHAGEN ONZE  
A A N D A C H T

j e u g d
Onder het motto "van de jeugd niets dan 
slechts", schijnt het tegenwoordig mode te 
zijn om de jeugd op één hoop te gooien met 
alles wat minder fraai is.
Het komt mij zinvol voor om op dit onderwerp 
eens door te borduren in het kader van de 
wijkverbetering en de onafscheidelijk daar- 
mee verbonden leefbaarheid van onze buurt. 
Alhoewel geen exacte cijfers bekent zijn, 
wordt ook in onze buurt de criminaliteit 
onder onze jeugd hoog genoemd en daarmee is 
de kous dan af. Praten helpt niet heet het 
dan en als "ouwe sak" heb je niets meer te 
vertellen. Gelukkig zijn er heel wat ouderen 
die er anders over denken en van mening zijn 
dat het van groot belang is om te trachten 
het eigentijdse van de jeugd te leren begrij 
-pen.(daarbij terugdenkend aan hun eigen 
jonge jaren, toen het in feite niet veel an- 
ders was)
Ik zal de laatste zijn die ontkent dat er 
groepen jongeren zijn die trachten hun jeug- 
dige overmoed op minder fraaie wijze te doen 
gelden, maar ik zal ook de laatste zijn die 
zegt dat de jeugd slecht is.
Gezien min ervaringen die ik dagelijks heb 
met jonge mensen, meen ik te kunnen zeggen 
dat dit euvel - als men het althans zo wil 
noemen - van voorbijgaande aard is. De maat- 
schappij waarin wij leven is voor een groot 
deel de oorzaak van uitspattingen van jeugd. 
Vele "moraalprédikers" zouden er goed aan 
doen dit eens als uitgangspunt te gebruiken.

?<»»»««! a e e ft  ،٠،
v o o r A e e M
Als we even verder kijken dan onze neus lang 
is dan zien we dat de jeugd op gigantische 
wijze aan grote stukken strijd deelneemt, of 
vaak zelf organiseerd. In veel gevallen is 
de jeugd vaak een voorbeeld voor ouderen als 
het er om gaat om kunstmatig opgetrokken 
scheidsmuren te slechten en een eenheid te 
vormen.
Wanneer we denken aan campagnes en akties 
als de inzameling voor het Bevrijdingsfront 
in Vietnam, strijd tegen onderwijsverslech- 
teringen (demonstraties in Den Haag en 
Utrecht), voor betere arbeidvoorwaarden, 
langere vacancies, verkorting van de mili- 
taire dienst, demokratisering van het onder- 
wijs en leger en de strijd voor de vrede, 
dan zien we daarbii dat, de Kath Werkende 
Jeugd - het Alg. Ned. Jeugd Verbond - de 
A.R.J.O.S. - jongere groepen van de P.v.d.A. 
en N W  en studentenorganisaties, eensgezind

proefwoniïigeii op ام 
ztmiulamiiierpleiri
Over enkele maanden, (hopelijk eind april) 
zullen de proefwoningen op het Zaandammerplein 
gereed komen.
De woningen die op het Zaandammerplein gemaakt 
gaan worden vormen een onderdeel van het ge- 
meentelijk woningbouwcompleks.
De huurders van deze woningen zijn vereenigd 
in de Huurdersvereniging "SPAARNDAM".
Deze huurdersvereniging heeft onlangs een 
vragenlijst opgesteld, waarmee zij de huurders 
van de gemeentewoningen een persoonlijk bezoek 
brengen, om na te gaan hoe de bereidheid is 
van de bewoners van deze gemeentewoningen, in 
zake de gerenoveerde woningen.
Ook hier willen wij de bewoners vragen deze 
vragen lijst in te vullen en uiterlijk midden 
maart in te leveren bij één van onderstaande 
adressen. De gegevens die uit de uitslag naar 
voren kunnen komen, zullen van groot belang 
kunnen zijn bij de opstelling van de renova- 
tieplannen. Gezonde kritiek op de inrichting 
van de woningen zal zeer op prijs worden ge- 
steld* De prijzen (huren) zullen variëren van 
+ ƒ 90,-- tot 160 ي,-- p.pm ٠ Deze huur is 
echter afhankelijk van de mate waarin de 
woning verbeterd is.
Renovatie. Een woord dat eigenlijk niets meer 
inhoudt dan vernieuwing en verbetering, maar 
voor ons in de Spaarndammerbuurt is of wordt 
het een begrip. Vandaar dat het belangrijk is 
om te weten hoe u er tegenover staat.
Om de meningen van de huurders der gemeente- 
woningen te kunnen peilen is het nodig dat er 
een huurdersvereniging is. Zoals hierboven 
reeds gezegd is, is dat voor de gemeente 
woningen de Huurdersvereniging "SPAARNDAM".
Ook voor andere zaken die de huurders aangaan 
wil deze huurdersvereniging werken.
Als u nog geen lid bent van deze vereniging, 
kunt u dat alsnog worden. Ook hiertfoor kunt 
u zich opgeven bij Onderstaande adressen.
Samen kunnen we meer.

Zaandammerplein 8' 
Hembrugstraat 22-h 
Spaarndammerdijk 101T ’ ' 
Oostzaanstraat 58'

Dhr. P. Both 
Mevr. s. Maasen 
Mevr. c. Reyns 
Dhr. Kluckhuhn
Leden van de Huurdersvereniging "SPAARNDAM".

Onzerzijds is reeds kontakt opgenomen met de 
ambtelijke sektor, om tot een effektiever 
treinigingsbeleid te komen, mede door het in- 
zetten van meer personeel.
Uwerzijds kan reeds worden begonnen met het 
(b،v. om beurten) in Uw vuilnisbak/zak depo- 
neren van vrachten reklamekranten en folders 
die vanaf woensdag t/m vrijdag in de trappor 
-talert worden gedeponeerd en veelal ongele- 
zen op straat terecht komen.
Meer tips volgen, maar ongetwijfeld weet u 
er ook genoeg.
MOGEN WIJ OP UW MEDE^RKING REKENEN ?

BCIANGRIIKE MEDEDELINO ٨٦
Na langdurige en diepgaande /
beraadslagingen waarbij \ _ |
betrokken: Werkgroep Bejaarden- ١
>f00rz؛©ningen; leidster Wijkpost i
٧٠٠٢ Bejaar^n; Dagelijks Bestuur / n
Wijkcentrum'Spaarndam'; \
A^btelijke Projektgroep Spaarn- \ - ا
dammer- en Zeeheldenbuurt, 
a mede een gesprek met ruim 2؟ 0 _i م
bewoners, heeft ^et Comité /  \

Wij^erbetering $paarnddmm©r- \
buurt zich in haar vergadering ١٢ 
d.d. 17 februari 1972 in principe en
onder bepaalde voorwaarden A_
accobrd verklaard met de bouw /
van een bejaardenhof/diensten- \
centrum op de door de gemeente ١ ٢  
voorgestelde oppervlakte.
Het betreft de woonblokken: A - m

Houtrijkstraat 1 t/m 57, /
Polanenstraat 1 t/m 65 en 2 t/m 46, \ _ |
Wormerveerstraat 2 t/m 16, ١
Zaanstraat van badhuis tot 1

Assendelftstraat, Zaandijkstraat / h
even zijde, Assendeiftstraat even <
en oneven zijde, beide tussen \|-J
Zaanstraat en Houtrijkstraat.
In de volgende krant of een i

speciale editie volgen /
gedetailleerde gegevens.



pp een tweetal openbare bijeenkomsten ge- 
houden op 7 en 14 febr. j.1. in het Wijkcen- 
trum van Spaarndam, kwamen ruim 200 bewoners 
van de huizenblokken die de gemeente groten— 
deels denkt te slopen. Op deze plaats zal 
het bejaardenhof/dienstencentrum komen te staan.
De bewoners die voor deze " door het
CWS waren uitgenodigd hebben hier hun hart 
gelucht. Dominerend was wel als het ware de 
kreet "s^op die troep en geef ons goede 
woningen".
De toestanden waarin vele gezinnen moeten 
leven zijn onvoorstelbaar.
Een kleine bloemlezing over de woningen in 
de Polanen-, Houtrijk-, Zaandijk-, en Assen 
 ielftstraat, waaronder perselen die door de؟-
gemeente zijn aangekocht, resulteert in:
ONVERDRAGELIJKE STANK IN DE TRAPPENHUIZEN; 
UÏTGESLETENTRAPTREDEN; GESCHEURDE MUREN EN 
PLAFONDS; RATTEN.: SLECHT SLUITENDE EN KIER- 
rende ramen en DEUREN; SLAAPSTEDEN ZONDER 
RAAM; VERROTTE VLOEREN, RAMEN EN KOZIJNEN; 
LEKKAGE: ETCf kortom onverklaarbaar bewoonde 
woningen, die men aan kan duiden met de naam KROT.
Een zee van ellende kwam op beide avonden 
^ n  het licht. "Het kraken en kreunen van 
mijn woning is te vergelijken met de geluids 
-hinder van Schiphol",zei een bewoner uit de 
Zaandi^kstraat."doordat het benedenhuis al 
geruime tijd geleden onbewoonbaar is ver- 
klaard, vergaan we als bovenburen van de 
stank", vertelde een ander.
Een telefoontje: "meneer, ik kan vanwege 
overwerk niet op de vergadering komen, maar 
kunt u eens komen kijken hoe ik met mijn ge- 
zin moet leven; mijn vrouw en kinderen dur- 
ven niet naar het toilet (op portaal) want 
de ratten lopen over hun voeten.
(Tot goed begrip diene, dat dit gezin woont 
naast de puinhopen van de + 10 jaar geleden 
afgebroken perselen op de hoek Polanen-,
A s s e n d e l f t s t r a a t . )
Maar desondanks"wonen" temidde van deze puin 
-hopen nog enkele mensen. Is het niet te be- 
grijpen dat de meeste van hen uit hun ٠٠٠٠٠٠ 
"woning" willen ? 80 % van de bewoners in de 
leeftijdsgroep tussen 21 en 45 jaar van het 
blok huizen, waar over enkele jaren het Be- 
jaardenhof/dienstencentrum zal staan, willen 
zelfs helemaal de buurt uit.
Van enig vertrouwen in gemeentelijke instan- 
ties en ambtenaren is weinig meer te bespeu- 
ren; daarvoor hebben de meesten te veel en 
te lang geklaagd zonder enige verbetering te 
ondervinden،
Het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
zal zich ernstig beraden op welke wijze te^ 
zamen met de bewoners, verbetering in deze 
toestanden kan worden gebracht.
P.H.Curière sr.

BEWOOXM)

م ي ما ج؛و ة م 'ص

katagorie die voor huurverlaging in aanmer- 
king komen omdat het niet uitgesloten is dat 
deze huizen binnen 2 jaar rijp zijn om te 
worden gesloopt. Vrij zeker licht hier een 
belangrijke taak voor Bouw- en Woningtoezicht 
Voor alles echter rekent het bestuur van CWS 
er op dat van gemeentewege maatregelen wor- 
dengetroffen opdat de
ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN 
NIET
ONVERKI^ARBAAR BEWOOND WORDEN.

mevr. de Ridder uit de HoutrijkstraatDhr

Natuurlijk komen er bij Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt (CWS) regelmatig een 
aantal klachten binnen over de vaak meer dan 
schromelijke verwaarlozing van het * 
door de eigenaren.
Met toestemming van de schrijfster publice- 
ren we de hierna afgedrukte brief.
Mevr. de Ridder is 61 jaar, haar man 72 en 
zwaar asthma-patiênt, die vaak door de buren 
de trap op en afgedragen moet worden.
Dit bejaarde echtpaar woont in perseel in de 
Houtrijkstraat 61'''voor, terwijl hun dochter 
met haar gezin op de achterwoning woont.
Een fotocopy van de brief van mevr. de Ridder 
is inmiddels door ons aan Bouw- en Woningtoe- 
zicht ter hand gesteld.

Mevr. de Ridder schrijft؛
al-

HoekPolanenstraat/Assendelftstraat 
Waar nu de mensen vanwege rattenoverlast niet 
naar het toilet durven, zullen over enkele 
jaren bejaarden in rust hun leven leiden.

Houtrijkstraat 61''1voor en achter, zijï 
lebei halve woningen.
Deze woningen zijn zeer slecht,onder andere 
grote scheuren in de muren.
Van huiskamer, keuken , in de slaapkamer is 
de buitenmuur lek wanneer het regent stroomd 
het water naar binnen onder het raam is het 
behang nat en de kringen zitten op de muur 
van het vocht.
In de badcel is al 8 jaar een kurk op het af 
-voerpijpje, de stank komt naar boven als 
deze kurk er af is.
De trapportalen zijn van de, zolder tot bene- 
den vol met scheuren in de muren.
Dan de ondragelijke stank uit het portaal, van 
de riolering, dit is niet om uit te houden, we 
zitten hier met kranten onder de deuren.
We hebben hier veel heren van de gemeente 
boven gehad die alles gingen opmeten en op- 
schrijve^. maar dit huis is ook in zeer 
slechte ^caat.
De eigenaar laat niets maken dus wordt de 
boel er niet beter op. Ik zelf ben Rheuma- 
patient en hoop ben onder doktersbehandeling 
van deze natte woning, waar ik dat aan te 
danken heb.
Ook daklekkage is een probleem dus deze brief 
is naar waarheid geschreven en nu maar af- 
wachten wat er met deze oude huizen gaat ge- 
beuren.
Hoogachtend,
Mevr. de Ridder-V.d .veer,
Houtrijkstraat 61''' voor en achter.

Op deze wijze typeerde een bestuurslid het 
feit, dat in onze buurt de eerste huizen on- 
bewoonbaar verklaard zijn en waarvan op dit 
moment de eerste woning is gekraakt.
In januari 1971 besloot de Gemeenteraad en- 
kele woningen in de Assendelftstraat onbe- 
woonbaar te verklaren. De eigenaren van deze 
huizen gingen direkt in beroep tegen dit be- 
sluit. Het duurde 9 maanden voordat dit be- 
roep door Gedeputeerde staten ongezond werd 
verklaard.
Een gezamelijke aktie van Comite Wijkverbe- 
tering spaarndammerbuurt (CWS) en de bewon- 
ers van genoemde huizen, maakte er een eind 
aan dat in erbarmelijke hokken nog langer 
gezinnen moesten wonen. Dit alles tot meerde 
-re glorie van lieden voor wie de inhoud 
van hun brandkast belangrijker is dan de ge- 
zondheid van arbeiders en hun kinderen.

spaarndam, geen 2 e 
nieuwmarkt
Het is begrijpelijk dat de slachtoffers van 
een jarenlang wanbeleid op het gebied van 
woningbouw van achtereenvolgende regeringen 
en colleges van burgemeester en wethouders 
elke strohalm vastgrijpen als ze ergens een 
"dak boven het hoofd" kunnen vinden, al is 
het een onbewoonbaar verklaard krot.
Het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
, dat ijvert voor wijkverbetering en verho- 
ging van de leefbaarheid van onze buurt, dat 
enerzijds alles in het werk stelt om krotten 
te vervangen voor goede en voor de buurt- 
bewoners betaalbare woningwetwoningen, mag 
anderzijds niet toestaan dat arbeidersgezin- 
nen en studerende jeugd het slachtoffer wor- 
den van de op winst beluste huiseigenaar.

gemeenteraad
Tijdens de vergadering op 28 januari j.1., 
waarover u op de voorpagina van deze krant 
het verslag hebt kunnen lezen, heeft het be- 
stuur van cws duidelijk aan de orde gesteld 
wat in onze buurt dreigd te gebeuren als de 
Gemeenteraad niet alle haar ten dienste 
staande middelen zal inschakelen. We beschik 
-ken nu over een pro^rssieve meerderheid in 
het college van B ه  w en gemeenteraad, die 
ten dien aanzien van wanten weten.
De Gemeenteraad weet zich gesteund door ar- 
beiders, middenstanders, bejaarden en studen 
-ten als het gaat om geld los te krijgen van 
de regering voor de bouw van betaalbare ar- 
beiderswoningen en het treffen van maatrege 
-len ■tegen huizen- en grondspeculanten, zodat 
verwacht mag worden dat er ingegrepen wordt.

lioe ول de stand op 
dit moment
De eerste bewoners van de onoewoonbaarver- 
klaarde perselen Assendelftstraat 31/37 
hebben nu hun hokken verlaten.
Assendelftstraat 25 en Polanenstraat 12 zijn 
thans gedekoreerd met het bekende bordje en 
de perselen 14, 18 en 20 zullen weldra vol- 
gen. In het kader "Aankopen ten behoeve van 
de verbetering van het woon- en leefklimaat 
in enige Stadswijken" heeft de gemeente 
volgens .het Gemeenteblad van 7-2-72, afd 3, 
volgnr. 1, de hierna genoemde 'perselen aan- 
gekocht: Houtrijkstraat 19-21-23 (de staat 
van onderhoud en kwalitèit van deze woningen 
is slecht); Houtrijkstraat 31 (staat van on- 
derhoud en kwaliteit:slecht zeer slecht)
; Houtrijkstraat 67-69-71 (staat van onder- 
houde en kwaliteit:matig).
Nu deze perselen gemeenteeigendom zijn, zal 
, waar uit bouwtechnisch oogpunt bekeken 
noodzakelijk, onbewoonbaarverklaring niet 
lang kunnen uitblijven.
De vraag dient hier dan ook te worden ge- 
steld of de bewoners van deze panden niet 
nu reeds gerangschikt kunnen worden onder de

٠٠٠ SPIJKERS METKOPPENM««
een werkgroep in ontwikkeling is.
in overleg met de Ambtel^ke Projektgroep 
en CWS, een verkeerscirculatieplan voor de 
Spaarndammerbuurt wordt uitgewerkt.
bij de Amsterdamse Woningbouwver. voor 
Spoorwegpersoneel (WASP) een bewonerscom- 
missie tot stand is gekomen en er bij WBV 
Eigen Haard één in oprichting is.
ook het Buurthuis "Ons Huis" door toetre- 
ding van een vertegenwoordigster in ons be 
-stuur is opgenomen.
de bewoners van de perselen Zaanstraat 38 
t/m 43 met medewerking van cws, opnieuw bij 
hun huiseigenaar - de Apotheker Giltay - 
protest hebben aangetekend tegen een huur- 
verhoging die hij tracht door te voeren.
de gemeentelijke overheid maatregelen zal 
treffen opdat leeggekomen onbewoonbaar ver 
-klaarde woningen afgegrendeld zullen wor- 
den.
de huurharmonisatie VOORLOPIG voor qereno- 
veerde woningen niet aan de orde is.

Weet u dat:
- er een begin is gemaakt met de voorberei- 

dende werkzaamheden aan het Spaarndammer- 
plantsoen en dat in April a.s. definitief 
met de werkzaamhederi en uitvoering wordt 
begonnen.

- met net Magdalenaprojekt een begin is ge- 
maakt met de uitvoering van het ontworpen 
plan voor dit nieuwe stukje groen in de 
buurt.

- de ontwerptekeningen inzake de groenvoor- 
ziening op het terrein van de voormalige 
bestratingswerf nu klaar zijn en door de 
bewoners beoordeeld wordt.

- de bouw van een houten noodschool op het 
terrein achter Hebron- en Heemskerkschool 
nu definitief van de baan is.

- dat het bestuur van cws is uitgebreid tot 
17 leden en naast de werkgroep bejaarden- 
voorzieningen zijn opgericht een werkgroep 
sociaal-medich-dienstencentrum, een werk- 
groep aktiviteiten en een werkgroep onder- 
wijs, terwijl op het gebied van verkeer

Samenstelling bestuur

P.H. Curiere sr. Zaanstraat 44'11voorzitter
c.
2e

Koelewijn 
voorzitter ؛ Zaanstraat 68"'

Chr. de Vries Zaanstraat 80"'secretaris
F. van Beek Spaarndammerplantsoen 16'"Mevr. de Jager Knollendamstr. 27»H. Rode Polanenstr. ;107"'E.A. Goedknegt Spaarndammerstr. 31'"j.v.d. Zwaag Barentszstr. 81"
j . Douw Assendelftstr. 12'"F. Dorjee Wormerveerstr. 36 hsw. Cornelisse Spaarndammerdyk. 3p. de Preyker Westzaanstr. 18G. Marcellis Spaarndammerstr. 9p. Bot Zaandammerplein. 8'A. Regtien Nova Zemblastr. 90aJ- Haller Polanenstr. 91"'H. Ytsma Spaarndammerdyk ٠ 5'

|In een speciaal nummer van de AKTIEKRANT zult 
lu meer informatie krijgen over het te bouwen 
(Bejaardenhof/dienstencentrum in de Spaarndam- 
[merbuurt.


