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Open brief aan de 
Gemeenteraad van Amsterdam

Volksvertegenwoordigers, help ^e bewoners 
van Polanenstraat 11 t/m  15 aan een woning, 
sloop de percelen die eigendom zijn van de ge- 
meente en voor de rest een muur er omheen, 
tenzij het met hulp van de Spaarndammerbuur- 
ters anders kan, dan heeft ٧  het maar voor het 
zeggen.
Hetzelfde zal ongetw ijfe ld gelden voor de door 
de gemeente aangekochte panden Houtrijk- 
straat 19-21-23 en 31 waarvan de toestand zo- 
als aangegeven in het Gemeenteblad afd. 3 
pagina’s 2 en 4, eveneens s lecht is.

8. Het C.W.S. is van mening dat de vele ’klan- 
destiene' bewoners ٧^٨ ه ® huizen die nu moe- 
ten verdwijnen dezelfde rechten dienen te heb- 
ben als de andere bewoners.
Tijdens de vergaderingen is n.l. to t u iting ge- 
komen, dat vele gezinnen van hun huiseige- 
naren een zgn. vrije  woning hebben gekregen 
(beneden de ƒ 50,—  p.m .}, maar dat de huis- 
eigenaren zich n iet de moeite getroosten hun 
huurders bij het C.B.H. voor te dragen waar- 
door de woonvergunning u itb lijft. Inm iddels is 
een aantal dezer woningen n ie t meer 'v r ij’ om- 
dat ze door de achtereenvolgende huurverho- 
gingen boven de /  50,—  zijn gekomen. W at is 
hierop Uw antwoord? De mening van het 
C.W.S. is in de aanhef van d it punt weerge- 
geven.

9. Welke maatregelen denkt ٧  te tre ffen  t.a.v. de 
w inke lie rs die in het kader van de bouw van 
een bejaardenhof dienen te verdwijnen.
D irekt ingrijpen is al nodig zoals bijvoorbeeld 
voor de twee w inke lie rs  in de Assendelft- 
straat 27 en 29, die reeds in de ware zin des 
woords dood bloeden. In overleg met hen is 
hulp thans noodzakelijk.
Hoe gaat het met hen die verm oedelijk kun- 
nen blijven maar door het wegtrekken van be- 
woners een groot deel van hun klandizie kw ijt- 
raken. Het C.W.S. is van mening dat reeds 
thans het tre ffen  van maatregelen dringend 
ve re is t is.

10. Hierbij verzoeken w ij ٧  tevens m et spoed uit- 
voering te geven aan de nu reeds bekende 
eisen van het C.W.S., zoals die neergelegd zijn 
in de m otie (zie b ijlage).
Het belangrijkste punt daaruit b lijf t  de eis van 
de bouw van ±  240 goedkope woningwetwo- 
ningen op het industrie terre in  Nova Zembla- 
straat-

Leden van de Gemeenteraad,
Een veelheid van vraagstukken zou hieraan nog 
toegevoegd kunnen worden. Voorlopig is hiermede 
te volstaan alsmede Uw aandrang op een spoed- 
behandeling. Het bestuur.
TA M .  de punten 1 en 7 wordt de lezer verwezen 
naar de elders afgedrukte en aan de Gemeente- 
raad gezonden brieven.
De onder 3 genoemde vier punten uit de ’infor- 
matiemap 1971’ zijn elders uitvoerig omschreven.

A. 2. Regeling woningtoewijzing ٧٥٠٢ bij de 
renovatie betrokken bewoners

Uit het overleg met de gemeentelijke dienst Volkshuis- 
vesting is te voorschijn gekomen dat de Regeling Wo- 
ningtoewijzing voor gerenoveerde woningen, welke op 
6 april 1971 door B. en w. van Amsterdam is vastge- 
steld, op de volgende wijze kan worden geinterpre- 
teerd:
De gerenoveerde woningen worden !٨ volgorde aan- 
gehoderi aan:
1e. de oorspronkelijke hoofdbewoner, ongeacht inko- 

men en gezinssamenstelling.
2e: een bewoner ص  hetzelfde komplex, ongeacht in- 

men, wel rekening houdend met de gezinssamen- 
stelling.

3e: een bewoner uit een ander te verbeteren complex 
uit de buurt, dat in beheer is bij één van de Amster- 
damse woningbouwverenigingen, ongeacht Inko- 
komen, wel rekening houdend met de gezinssamen- 
stelling.

4e: een bewoner van een te verbeteren woning uit de 
buurt, die niet in beheer is bij een woningbouwver- 
eniging, ongeacht inkomen, wel rekening houdend 
met de gezinssamenstelling.

Wanneer ٧ de buurt uit wil of wanneer er binnen de 
buurt geen gerenoveerde woning naar wens is te vin- 
den, zal uw woningbouwvereniging in overleg met ,٧  
٧ een woning buiten de buurt aanbieden.
In dit geval zal de afd. woonruimte daarvoor moeten 
zorgen [Red.}.

Na een diepgaande diskussie en beraadslagingen 
met de Am btelijke Projektgroep, Werkgroep Be- 
jaardenvoorzieningen, waarbij betrokken de wijk- 
postle idster, bestuur W ijkcentrum  ’Spaarndam’, 
ruim 200 bewoners en de bij het pro jekt betrokken 
architekten, heeft het bestuur van het Comité Wijk- 
verbetering 'Spaarndammerbuurt' (C.W.S.) zich op 
17 februari 1972 akkoord verklaard met de bouw 
van een bejaardenhof /  dienstencentrum  op de door 
het gemeentebestuur geplande oppervlakte, echter 
onder die voorwaarden zoals neergelegd in de bij- 
gevoegde motie.
Daar het C.W.S. van mening is, ^ a t  het diensten- 
centrum n ie t beperkt mag blijven to t enkel een be- 
jaardenvoorziening, maar noodzakelijk moet uit- 
groeien to t een voor alle bewoners bestemd alge- 
meen diensten centrum, is naast de reeds bestaan- 
de werkgroep bejaardenvoorzieningen een werk- 
groep soc. med. dienstencentrum  opgericht, waar- 
in een zestal bewoners z itting  hebben, hetwelk in 
nauwe samenwerking met eerdergenoemde werk- 
groep terzake deskundigen zal aantrekken om t.z.t. 
het C.W.S. van advies te dienen.
Onverbrekelijk verbonden aan deze akkoordverkla- 
ring is uiteraard de eis, dat het C.W.S. bij de ge- 
hele problematiek van d it pro jekt betrokken wenst 
te worden, waaronder begrepen de volledige me- 
dezeggenschap in de uitw erking van de plannen en 
planning in het beheer van de to t stand te komen 
stichting.
Het C.W.S. is echter van mening, dat nu een aan- 
vang kan worden gemaakt met de voorbereidings- 
werkzaamheden, t.b.v. de bewoners w ie r woningen 
gesloopt dienen te worden, thans reeds maatrege- 
len getroffen dienen te worden.
Te dien aanzien verm eent het C.W.S. in het hierna- 
genoemde eisenpakket te moeten overleggen:

1. Huurstop c.q. huurverlaging voor hen die in een 
sloopwpning wonen, gelegen binnen het eerder- 
genoemde geplande gebied.

2. Het ogenblikkelijk tre ffen  van maatregelen voor 
hen die in een reeds door de gemeente aange- 
kocht perceel wonen, d.w.z. dat reeds thans 
een aanvang w ord t gemaakt met de herhuis- 
vesting van deze mensen.
(in de percelen Polanenstraat 11 t/m  15 kan 
bijv. n ie t meer gesproken worden van ’wonen’. 
Dezerzijds is reeds met deze 'huurders’ van ge- 
meentewoningen kontakt opgenomen.)

3. Aangenomen mag worden —  e n h e tc .w .s .  
d ringt daar op aan —  dat voor deze mensen 
dezelfde fac ilite iten  gelden zoals genoemd in 
de 4 punten op pagina 6 van de 'informatiemap 
1971' van de w oningstichting 'Patrim onium ’, 
waarbij vooral een rol speelt dat de zgn. 17% 
huurclausule geen rol zal spelen.

4. Na het leegkomen van woningen /  percelen die 
eigendom zijn van de gemeente dienen deze 
volledig onbewoonbaar te worden gemaakt dan 
wel gesloopt.

5. Verbod voor het G.E.B. om leeggekomen onbe- 
woonbaarverklaarde woningen na 'kraken’ we- 
derom op het gas- en e lektranet aan te sluiten. 
Elektra, gas en water dienen onverbiddelijk te 
worden afgesloten om te voorkomen dat an- 
dere ongelukkigen met alle ellende van dien, 
tijde lijk  in deze hokken verblijven.
Indien de betrokken wethouder aan d it soort 
methoden zijn sanctie verleent, verm eent het 
C.W.S. daartegen fe l te  moeten protesteren 
en spreekt de verwachting u it dat de Raad in- 
trekking van deze sanctie eist.

6. Daar waar het voor de Gemeente in het kader 
van het eigendomsrecht nog n ie t mogelijk is, 
leeggekomen percelen volledig onbewoonbaar 
te maken dan wel te slopen, ware het mis- 
schien mogelijk de toegang te blokkeren door 
to t de eerste étage een fa tsoen lijk  uitziende 
muur er langs te metselen om mede te voor- 
komen dat het een voor de jeugd zeer aantrek- 
kelijk speelobjekt w ord t met de kans op alle 
vormen van ongevallen.

7. In het kader van de gehele procedure inzake 
het bejaardenhof, vraagt het C.W.S. zich met 
verbazing af hoe het mogelijk is, dat na bijna 
10 jaar nadien de puinhoop tussen de percelen 
Polanenstraat 15 to t Assendelftstraat 31 nog 
altijd kan bestaan. Zijn de 'heren' huiseige- 
naren zo machtig dat ze de Gemeenteraad als 
kwajongens kunnen gebruiken?

Beste buurtgenoten
Voor ٧  lig t een extra uitgave van de aksiekrant 
van Komité W ijkverbetering Spaarndam. Deze 
krant bevat een veelvoud aan inform atie over o.a. 
bouw bejaardenhof, de sloop van verro tte  huizen, 
problemen rond herhuisvesting en tevens de eer- 
ste heftige reakties van u it de buurt op de aan- 
koop van een tweetal panden door kapitaalkrach- 
tige instanties van buiten de buurt.
Op het eerste gezicht zal het ٧  w aarschijn lijk 
duizelen bij het lezen van zoveel inform atie. Het 
va lt voor ons ook n ie t a ltijd mee om de problemen 
in eenvoud naar voren te brengen. De open brief 
geeft ٧  hopelijk wel een indruk van w at er zoal 
speelt in de buurt. De laatste maanden is er door 
ons bestuur en een veelvoud van aktieve bewoners 
enorm veel w erk verzet. Ook veel gepraat en veel 
onderhandeld met de gemeentelijke autorite iten . 
Naast een groot aantal suksessen van de buurt, 
zijn er ook veel tegenslagen. Deze extra uitgave 
geeft h؛er een indruk van. Aan de ene kant het 
sukses van het doorgaan van de plannen tot bouw 
van aangepaste bejaardenwoningen en nieuwe ge- 
zinswoningen in het gebied Polanenstraat/Assen- 
het verlies van twee voor de buurt bestemde ge- 
bouwen (St. Leo Kloosterstr. /  gebouwen Gerson 
Levie) en de tegenslag over het uitblijven van een 
goed herhuisvestigingsplan en een goede sociale 
begeleiding!
Over het algemeen zijn de aktieve bewoners u it 
de buurt daarom van mening, dat vanaf nu er een 
hardere lijn gevoerd zal moeten worden. Aksies 
kunnen n ie t uitb lijven. De buurtwensen en eisen 
zullen met de nodige kracht moeten worden on- 
dersteund. D it omdat fa tsoenlijk  overleg door ge- 
meente en rijk kennelijk n ie t op prijs w ord t ge- 
steld.
Uw hulp b lijf t  daarin onontbeerlijk. Steun daarom 
de aksies, de aktiv ite iten  van kom ité W ijkverbete- 
ring Spaarndam. S lu it ٧ aan en w ordt aktief. u 
kunt ٧ aanmelden op Zaanstraat 44” ’.
Tel. 25.04.58.

CHRIS DE VRIES

H U U R S T O P
21 maart 1972.

Aan de Gemeenteraad 
van Amsterdam.

Geachte □ames en Heren,

Vooruitlopend op een gedetailleerd schrijven inzake ons d.d. 
17 februari 1972 genomen besluit akkoord te gaan met de 
bouw van een bejaardenhof /  dienstencentrum op de door 
Uw Raad geplande oppervlakte, vermeent het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt er bij ٧ op aan te moeten 
dringen, dat:

a. met alle ten dienste staande middelen wordt bewerkstel- 
ligd dat voor de in dit gebied voor sloop bestemde per- 
celen een huurstop zal worden aangekondigd, ingaande 1 
april a.s.;

b. zal worden nagegaan of de huren van deze percelen te- 
ruggebracht kunnen worden tot het peil van voor 1950;

c. met het onder a. en b. genoemde spoed zal worden be- 
tracht.

Hoogachtend,
namens het Bestuur,

P. H. Curière sr., voorz.
Chr. de Vries, sekr.

١. Bovenaanzicht: Bouwplan bejaarden^/oningen en gezins- 
woningen en dienstencentrum op plek Polanenstraat /  Assen- 
delftstraat. Aan de voorkant ziet ٧ de Spaarndammerstraat, 
achterkant Zaanstraat en spoorlijn.
Ontwerp: Architectenbureau GIRGD en GRGENEVELD.
Foto’s: MANFRE□ KAUSEN.
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١١. Zijaanzicht: Bouwplan be- 
jaardenwoningen en gezins- 
woningen en diensten- 
centum op plek Polanenstraat /  
Assendelftstraat. Aan de 
voorkant ziet ٧ de Spaarn- 
dammerstraat, achterkant 
Zaanstraat en spoorlijn. 
Ontwerp: Architectenbureau 
GIROD en GROENEVELD. 
Foto's: MANFRED KAUSEN.

Amsterdam, ج april 1972. 
Aan de Gemeenteraad 
van Amsterdam.
Edelachtbare Dames en Heren,
Tijdens de door het C.W.S. belegde bijeenkomst op 7 en 14 
februari ا.ا . en bezocht door ruim 200 buurtgenoten die hun 
woning boeten verlaten door de bouw van een bejaarden- 
hof /  dienstencentrum, hebben de aanwezigen de kans aan- 
gegrepen ٥١١١ hun hart te luchten over de veelal erbarmeiijke 
toestanden waaronder zij moeten leven.
Vooral onder de bewoners van door de gemeente aangekoch- 
te percelen heerst felle verontwaardiging over het feit, dat 
er niets wordt gedaan om aan hun ellende een einde te ma- 
ken door ze aan betere en voor hen betaalbare woningen te 
helpen.
Met bewoners van de Polanenstraat 11-13 en 15 is d.d. 28 
maart j.l. de situatie waaronder zij moeten leven besproken. 
Te Uwer oriëntatie moge dienen dat deze drie percelen ener- 
zijds worden begrensd door het badhuis en anderzijds door 
de puinhopen van pjm. 10 jaar geleden gesloopte huizen, 
waardoor de bewoners ook overlast hebben van ratten. Zijn 
de huurbedragen al een aanfluiting, over de „woningen” valt 
geen goed woord te zeggen.
Het Comité Wijkverbetering is het met de bewoners eens, 
dat in deze maar een eis mogelijk is, en wel:
Dames en heren van de Gemeenteraad ga ٧ zelf overtuigen 
en als het ٧ ernst is met de belangenbehartiging van hen 
door wie ٧ gekozen bent, dan kunt ٧ maar tot één besluit 
komen:
a. direkt de huren omlaag tot een minimum;
b. ogenblikkelijk andere woningen voor deze mensen;
٥. zodra leeg, de bulldozer er doorheen.
Dit moge radikaal klinken, maar in het belang van de ge- 
z؟ ndheid van deze gezinnen is dit 'de enige en juiste oplos- 
sing.
Een tegenspartelende huiseigenaar behoeft ٧ niet te vrezen, 
tenzij ........ Uiteraard verlangt het C.W.S. dat aan deze
mensen dezelfde faciliteiten worden verleend als aan hen 
die in het kader van de renovatie of wegens onbewoonbaar- 
verklaring hun woning moeten verlaten.
Het bestuur van het C.W.S. zal het zeer op prijs stellen, in- 
dien de inhoud van dit schrijven verbonden kan worden met 
het d.d. 21 maart 1972 door ons aan Uw Raad toegezonden 
schrijven inzake een huurstop c.q. huurverlaging.

Hoogachtend,
namens het Bestuur,
P. H. Curière sr., voorz. 
Chr. de Vries, secr.

De heren worden bedankt
Inplaats van buurtverbetering, buurtverslechtering. Dat blijkt 
we؛ uit de laatste berichten.
Ten eerste het gebouw waarin vroeger Gerson Levie was 
gevestigd. Dit gebouw stond reeds geruime tijd leeg, en 
was te huur.
Wij hebben met de projektgroep [gemeente) over dit ge- 
bouw gesproken en onze wensen omtrent bestemming naar 
voren gebracht. Dit was een mooie ruimte voor een of an- 
dere rekreatie; wij dachten aan jeugdaktiviteiten e.d.
Dat hebben wij in onze buurt zo broodnodig. De gemeente 
denkt daar schijnbaar anders over.
Het komt de gemeente misschien beter uit van wat er nu 
in komt, n.l. een CASH EN ء ARR٧ bedrijf.
Dat zal de sanering van vooral levensmiddelen bedrijnen ze- 
ker versnellen, en op een manier die hun het beste uit 
komt ...
DE HEREN WCRDEN BEDANKT.
Ten tweede, het St. Leo Klooster, Cok dit mooie gebouw is 
verkocht aan anderen, dus ook daar kleunt de buurt naast. 
Cok voor dit gebouw hadden wij de gemeente voorstellen 
gedaan, o.a. het te gebruiken als dienstencentrum.
Nu is het na de laatste berichten verkocht aan de A.D.M. 
en zal worden ingericht voor het onderbrengen van hun 
gastarbeiders.
Dit gebouw, zo zegt men, ligt gunstig voor het bedrijf, men 
kan deze mensen toch n!et in zuid onderbrengen???? 
VERSCHIL MCET ER 7 .ا الا  
Het bewijst wel weer, dat geld niet stinkt.
En nogmaals. DE HEREN WCRDEN BEDANKT.
Twee gebouwen die onze neus voorbijgaan, dank zij de ge- 
meente.
Waar blijft op deze manier onze inspraak? Mogen we alleen 
zeggen wat voor kleur bloem, wat voor struik, wat voor 
boom er in onze plantsoentjes zal komen?
En moeten we de gemeente (afd. verkeer] dankbaar zijn voor 
het plaatsen van dat levensgevaarlijke vluchtheuveltje in de 
Spaarndammerstraat?
Spanderen we daar onze vrije tijd aan? Het is betreurens- 
.waardig dat, nu we in een stadium zijn gekomen van zeer 
belangrijke besprekingen omtrent onze winkeliers, dit is 
voorgevallen. Het is het vertrouwen zeker niet ten goede ge- 
komen.
Het bewijst wel dat we in de toekomst een hardere lijn 
moeten gaan volgen, en we dat dan ook zeker zullen doen. 
Wij hopen en vertrouwen dat alle winkeliers uit onze buurt 
achter ons zullen staan, dat zal ons zeker sterker maken 
voor de komende besprekingen, want er staan voor uw be- 
stuur belangrijke besprekingen te wachten.
Wij zullen ٧ daar zeker van op de hoogte houden.

namens het bestuur
belangen groep winkeliers Spaarndam
Uw voorzitter
w .  M. Cornelisse

Amsterdam, 10 april 1972.

Aan de Gemeenteraad 
van Amsterdam.

Edelachtbare □ames en Heren,

M et stemme verbazing entving zaterdag 8 april j.l. de 
veerz itte r van het C.W.S. de te lefonische mededeling, 
^a t op maandag 17 april a.s. een casji en carry bedrijf 
haar poorten zal openen in het g e b ^ w  van de voor- 
malige m eelproduktenfabriek „Gerson Levie” aan de 
Spaarndammerstraat.
Nog groter werd deze verbazing toen zondagmorgen
d.o.v. de te lefonische mededeling bij hem binnen- 
kwam, dat het gebouw van het voormalige St. Leo- 
klooster inm iddels verkocht was.
Het is vanzelfsprekend, dat de „stom m e verbazing” 
d ient te worden gezien als een eerste impuls en wel- 
dra plaats maakte voor fe lle  verontwaardiging. 
Immers, reeds maanden geleden heeft de voorz itte r 
op een vraag van ١٢. ٥ . H. Frieling, of het C.W.S. een 
bestemming w is t voor d it te huur staande pand, deze 
vraag met een volmondig .)A beantwoord. Te koop was 
het niet, het kon alleen gehuurd worden tegen het 
zachte prijs je van ƒ30.000,—  per jaar (over goeder- 
tierendheid van eigenaren gesproken).

Tijdens de b!jeenkomst op 28 januari 1972, onder voor- 
zitterschap van W ethouder L. Kuijpers, is wederom 
gewezen op de noodzakelijkheid beslag te leggen op 
d it pand, gezien de noodtoestand die er in de Spaarn- 
dammerbuurt ؛s inzake het ontbreken van de zo nood- 
zakelijke ruim ten voor het beoefenen van zaalsporten, 
te rw ijl daarnaast als vergaderruim te en voor a lle rle i 
kültürele- en kreatieve doeleinden, het door de bewo- 
ners al een dankbaar geschenk aanvaard had gewor-

Niet alleen dat de jeugd wederom de dupe w ordt van 
gemeentelijke halsstarrigheid, maar door de vestig ing 
van een dergelijk levensm iddelenbedrijf —  wat als een 
zuiver zakelijke overeenkomst moet worden gezien —  
w ord t de thans reeds in vele opzichten ؛٨  het nauw 
gedreven w inkelstand nog meer bedreigd, te rw ijl daar- 
naast ook de verkeersonveiligheid waarmede to t op 
heden door de overheid ook de draak w ord t gestoken 
nog onveiliger wordt.
Het is n.l. een bekend fe it, dat een dergelijk bedrijf 
n iet kan bestaan van de buurt, maar ook aantrekkings- 
kracht moet gaan uitoefenen op de omliggende buur- 
ten en waar moeten dan de auto ’s geparkeerd worden, 
^٨١ dan □og n ie t te denken aan de stapels kratten, kis- 
ten en dozen, die de straat zullen ontsieren.
T.a.v. het St. Leoklooster moge worden opgemerkt, dat 
ca. een paar jaar geleden de wijkraad, het C.W.S. en 
de Werkgroep Bejaardenvoorzieningen er op geatten- 
deerd hebben, van d it k looster een opvangcentrum te 
maken voor bejaarden, die in het kader van de renova- 
tie  en de bouw van het bejaardenhof tijde lijk  hun WO- 
ning zouden moeten verlaten.
Meermalen is er door de leden van het pastorale team 
op gewezen, dat spoed geboden was indien de ge- 
meente d it pand zou w illen  verwerven.
Al met al, de gedachten van het Comité en de bewo- 
ners van de Spaarndammerbuurt dat er t.a.v. hun buurt 
d iscrim inatie  gepleegd w ordt, b lijk t ook weer u it het 
voornoemde.
Indien de in d it schrijven omschreven transakties voor 
de Am btelijke Projektgroep eveneens een verrassing 
zijn, dan hoopt het C.W.S. er op te mogen rekenen dat 
zij d it protest eveneens zal ondersteunen.
©p de eerstkomende vergadering van de Wijkraad 
„Spaarndam”  d.d. 11 april a.s. zal de inhoud van d it 
schi*ijven eveneens aan de orde worden gesteld met 
het verzoek om ondersteuning.
Het zal in a fsch rift worden gezonden aan de Ambt. 
Projektgroep, Bureau Bestuurskontakten, te rw ijl aan 
de pers zal worden verzocht bekendheid aan de inhoud 
van d!t schrijven te w illen  geven.

N a m e n s  het bestuur,

P. H. Curière sr., voorz. 
Chr. de Vries, sekr.

Motie
behorende bij de ” open brief ”

Comité W ijkverbetering Spaarndammerbuurt, (zie 
fo to ١١) , verklaart zich in principe akkoord met de 
pro jektie  van een bejaardenhof en dienstencen- 
trum  op de plek Polanen-/Assendelftstraat.
Comité W ijkverbetering Spaanrdammerbuurt gaat 
echter op dit moment niet akkoord met de te ve t- 
wachte sloop van huizen t.b.v. hierboven bedoeld 

آل ج ضآ ةا ز;أ ة ط'ة ة / d ienstencentrum . Ti) ' ١؟  van mening, 
dat d،> للمءمء.ءا.سمأأء ٢٠٦ .■b.j•. ك ء  bouw  van d t؛  bejaar-
tfenhof/dienstencentrum ؛٢٦  zijn samenh^fig die-
nen te worden opgelost.
Het Comité s te lt als voorwaarden voor goedkeuring 
sloop woningen, het volgende! ا

a. Een duidelijk inziohtelijk herhuisvestingsplan
voor bewoners, die in huizen wonen welke in 
aanmerking komen voor sloop t.b.v. bouw bejaar- 
denhof /  dienstencentrum .
D it betekent het fe ite lijk  en kw antita tie f vast- 
stellen van prognose, waar bewoners bij ver- 
zoek to t ontruim ing van woning, te recht kunnen 
voor andere woning (waar woningen beschik- 
baar zijn!)
U itgangspunt b lijf t  hierbij, dat ook deze bewo- 
ners in redelijke goede en goedkope woningen 
kunnen blijven wonen na herhuisvesting. Even- 
eens, dat deze bewoners alle fac ilite iten  èn 
rechten krijgen als bewoners, welke hun huizen 
gerenoveerd worden. (Zie Patrimoniummapje

Het fe ite lijk  vastste llen van een planningproce- 
dure van sloop woningen en herhuisvestig ing 
van bewoners over een langere periode bekeken. 
H ierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan 
fasering van de eventuele sloop parallel aan op- 
levering van nieuwe o f lege woningen in de 
buurt.

b. □e bouw van goede en goedkope woningwetwo- 
ningen op het industrieterrein Nova Zembla- 
straat
□e gemeenteraad dient een beslissing te nemen 
conform plan be jaardenhof/d ienstencentrum . 
Dat betekent, het beschikbaar stellen van finan- 
ciële m iddelen t.b.v. ontwerp en bouw van ±  240 
woningwetwoningen. Het snel onteigenen van 
de partiku liere grond met alle mogelijke jurid i- 
sche middelen (art. 77 zou hier voor in aanmer- 
king kunnen komen.)
Nieuwbouwwoningen kunnen dienst gaan doen 
als herhuisvesting van bewoners u it gebied Po- 
lanen /A sse nde lfts traa t en herhuisvesting ٧^٨  
bewoners u it renovatiecomplexen in Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt.
Eventueel ook als w isselwoningen voor de reno- 
vatie.

c. Dat een gedeelte van de geplande bejaarden- 
woningen gebouwd و و و ا  worden in de Zeehel- 
denbuurt. (D it uiteraard in overleg met de aksie- 
groep Zeeheldenbuurt). Comité verlangt op plek 
Polanen ^A şşende lfts traa t gemengde bebouwing 
en ve rw ؟ cht dat de ambtelijke projektgroep met 
d it verlangen u itd rukke lijk  rekening houdt. 
Gemengde bebouwing veronderste lt ook een 
bouwplan voor woningwetwoningen (zie b).

d. Een financië le regeling i.v.m. geleden schade 
voor gedupeerde middenstanders rond Polanen-/
A s s e n d e lfts tra a t
Bekeken kan worden in hoeverre het mogelijk is 
een aantal w inkels in of nabij het dienstencen- 
trum  te bouwen. D it alles behoort in overleg met 
de belangengemeenschap w inke lie rs te gebeu- 
ren. (Deze vertegenwoordiging komt m et eigen 
standpunt).

e. Een fe ite lijk  inzicht in de bouw en woontechni- 
sche kw alite iten  van de woningen rond Polanen- 
/  Assendelfstraat. Het Comité huld igt hierbij het 
standpunt, dat woningen die woontechnische on- 
voldoende zijn, maar bouwtechnisch redelijk, niet 
in de allereerste plaats in aanmerking voor sloop 
k؟ men. Renovatie zou hier beter op zijn plaats

Het Comité verwacht van de gemeenteraad i.e. 
de ambtelijke projektgroep binnen twee maan- 
den een redelijk antwoord op bovengenoemde 
voorwaarden.
De onteigeningprocedure van voor sloop bestem- 
de woningen heeft volgens het Comité n ie t te 
worden stopgezet.

In deze fabriek in de Spaarndammerstraat komt 
een cash en carrybedrijf inplaats van sport- en spel- 
ruimte voor de jeugd uit onze buurt!

Brief aan GemeenteraadDE SCHAHDDAAD
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