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EENHEI□ MAAKT MACHT
Bericht van bewonerskommissie W.A.S.P. Eenheid 
maakt macht! Dat behoort de leuze te zijn voor de 
Spaarndammerbuut. Dankzij de grote inspanningen 
van Comité Wijkverbetering Spaarndammerbu□^, 
waarin de bewonerskommissie W.A.S.P. ook zitting 
heeft, kunnen de buurtbewoners één vuist maken! 
Dat d it mogelijk is, b lijkt wel uit het fe it, dat alle 
bewoners achter de bewonerskommissie W.A.S.P. 
staan en een front willen vormen met de andere 
huurderskomité’s.
©ns eerste sukses is al enige tijd binnen. De proef- 
woningen in de ©ostzaanstraat zullen worden ge
bouwd volgens de tekeningen die zijn ingediend 
door de bewonerskommissie. Dat betekent geen 
rijwiel-bergruimte in de benedenwoningen, maar 
een EXTRA slaapkamertje voor de beneden bewo
ners! Geen schoorsteenkanalen in de kamers, maar 
een grotere woon-slaapkamer op 1-2-3 verdieping! 
Dit is gerealiseerd met de volle medewerking van 
de gemeentelijke woningdienst.
Natuurlijk zullen er na de voltooiing van de proef- 
woningen w ellicht nieuwe problemen komen, maar 
wij zijn er van overtuigd, dat deze door krachtig op
treden zullen worden overwonnen.
Laat het Comité Wijkverbetering Spaarndammer- 
buurt en de bewoners en de huurderskomitees op 
de bres blijven staan voor moderne woningen, voor 
betaalbare huren.
Laten wij knokken voor een buurt, die het wonen 
waard is. Meer groen, schonere straten, goedkope 
open parkeergarages aan de rand van de buurt. La
ten we milieu-bewust worden. Geen olie in de 
straatputten, geen vuil en poep op de straat.
Op die manier werken we aan de toekomst.

Wim Peters 
م . de Zeeuw

Bew. c. W.A.S.P.

BEW©NERSC(}MMISSIE 
Spaarndam 

secr. m evr de Vey 
Knollendamstraat 36’

WONINGBOUW VERENIGING 
”AMSTERDAM-Z^D”

u heeft ons niet in ons hemd laten s taan

Een hoeraatje voor de Bewoners van de W.B.V 
” AmstfirHam-Zuid” .
Van de 200 vragenbrieven die wij bij ٧ hebben be
zorgd zijn ruim 160 antwoorden binnengekomen. 
Het grootste gedeelte van de bewoners gaat met 
de verbouwing akkoord, en w il graag op z'n eigen 
woning of een andere woning in de buurt terug
komen.
Hieraan merken wij dat we op verdere steun van ٧ 
kunnen rekenen met de plannen voor de renovatie, 
^oals de meeste van ٧ wel hebben gezien, is er op
4 s e ^ te m ^ r 1972 een begin gemaakt met de proef- 
woning. Als alles zo vlot verloopt als het slopen, 
hebben wij niets te klagen. Gaat u gerust t.z.t. eens 
naar binnen kijken. Op het raam hebben wij een 
tekening geplaatst, waarop ٧ kunt zien hoe deze 
woning wordt.
Komt ٧ gerust met vragen en/of problemen naar 
ons toe, wij zijn er voor om al Uw moeilijkheden in
zake de renovatie met u te bespreken en voor te 
leggen aan de architect en de W.B.V.
Nogmaals dank voor Uw steun en vertrouwen en 
wij hopen op een goede samenwerking.

Vraag ook of Uw buren deze krant lezen.

Bewonerskommissie 
sekr. mevr. de Vey

komitè dagelijks knokt. Kunnen nimmer, op buurt of 
op stedelijk niveau worden oogelost, maar zullen 
landelijk moeten worden aangepakt, 
o.a. de bouw van betaalbare woningen (240 in de 
Nova Zemblastraat, 195 bejaardenwoningen en 125 
gezinswoningen in de Polanenstraat-Houtrijkstraat- 
Assendelftstraat} vraagt om een gezamenlijke 
krachtsinspanning van iedereen in de buurt tegen 
het volkshuisvestings- en ruimtelijke ordeningsbe
leid van ex-minister Udink.
Tot slot riep de heer Curière de buurtbewoners op 
metterdaad een eenheid te vormen. Slechts een
heid van aksie kan overwinningen brengen en ne
derlagen voorkomen. Eenheid van aksie voor het 
behoudt van een leefbare Spaarndammerbuurt voor 
de huidige bewoners.

INFORMATIE MARKT

Na de toespraken werd op sfeervolle wijze enige 
muzieknummers ten gehore gebracht door het mu
ziekkorps T.A.V.E.N.U. ©ok het optreden van het 
marjonetten peloton de Blue Stars droeg bij aan 
een feestelijke stemming op en rond het pas ge
opende plantsoen. De opening werd tevens door 
vele groeperingen, die o.a. zitting hebben in het ko- 
mité, aangegrepen om de buurtproblemen in de pu
blieke belangstelling te brengen. Hiervoor was een 
informatie-markt ingericht rond het plantsoen, waar 
aan deelnamen C.W.S., Gezamelijke ouderkommis- 
sies, afd. CPN Spaarndammerbuurt, de wijkpost be
jaarden, huudersverenigingen ٥٨ bewonerskommis- 
sies, A.N.J.V., Amsterdams kleurenteam. Neder
landse Vrouwenbeweging, de club- en buurthuizen, 
de ©penbare leeszaal enz. Het geheel werd vrolijk 
om lijst met disco-muziek. Al met al was de dag een 
enorm sukses voor de aktieve groeperingen in onze 
buurt. Noch deftige recepties, noch lieve woorden 
kunnen op tegen strijdbare taal, het direkte kontakt 
van de bevolking met de buurtkomitees. Geza
menlijk met het C.W.S. zullen zij zich het komende 
seizoen in zetten voor de levensbelangen van de 
bewoners en de kleine middenstand

Het terrein, waarop de voormalige Maria Mag^a- 
lena kerk gestaan heeft en dat als een tijdelijke 
voorziening door gemeentelijke dienst beplantingen 
omgetoverd is to t een vriendelij^ plantsoentje, is 
onder grote belangstelling zaterdagmiddag 2 sep
tember j.l. officieel geopend door wethouder Lam- 
mers. Dèze deelde in een kort toespraakje mee, dat 
hij niet afwijzend stond tegenover de door de buurt 

naam voor het plantsoen. Domeja Nieu- 
wenhuis als voormalig voorvechter van de arbei
dersbeweging In het begin van de 20e ؟ euw heeft 
altijd al veel sympathie gehad van de Sp؟ arndam- 
mers. De keuze voor deze naam vond hij beqrijpe- 
lijk. Na de onthulling van het naambordje ^oor de 
wethouder zong het zangkoor Morgenrood enige 
toepasselijke liederen. Dit tot ontroering van voor
al oudere buurtbewoners, die zich jaren aktief heb
ben ingezet voor de positieverbetering van de 
werkende bevolking. Namens het wijkcentrum werd 
het woord gevoerd door de heer H. Vogel. Deze 
sprak zijn grote waardering uit voor het werk van 
het Am؛؛terdams Kleurenteam, die de muurdécora- 
tie  geschilderd heeft. [Hiervoor kreeg zij een subsi
die van de Amsterdamse kunstraad van /2.000,— ١. 
Bovendien sprak de heer Vogel enige lovende woor
den over de ambtelijke projektgroep, die het erg 
goed meent met de buurt.

^ ٢. Curière

KRACHTIG EN STRIJDBAAR

Namens het Comité Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt [C.W.S.} sprak de heer p. H. Curière eni
ge krachtige strijdbare woorden tot de omstanders 
en richtte zich ook to t de gemeentelijke autoriteiten. 
Hij herinnerde iedereen nog eens aan het enorme 
protest van de afgelopen jaren in de buurt tegen de 
verslechtering van de leef- en woonomstandighe
den. Met het maken van een plantsoentje en het 
beschilderen van een muur, moet men niet denken 
dat de zeer ernstige moeilijkheden en problemen, 
waarmee het Comité in haar werk te maken heeft, 
zijn opgelost. Het ontbreken van goede sociaal- 
medische voorzieningen, goede aangepaste lekrea- 
tie  mogelijkheden, het ontbreken van goede onder
wijsvoorzieningen maakt het leven in onze buurt 
niet aantrekkelijker M.n. de ouderen, de bejaarden 
en de jonge gezinnen dreigen de dupe te worden 
van de wijk- en woonverbeteringsplannen van de 
woning-corporaties en de gemeentelijke dienst 
volkshuisvesting, ©ok de enorme hoge huren (ver
hogingen van meer dan 100له/م na de woonverbete- 
ring zullen voor veel bewoners een aanslag beteke
nen op hun levensonderhoud. Alhoewel Comité 
Wijkverbetering veel bereikt heeft het afgelopen 
jaar, zoals op het gebied van het verkeer, slechte 
woonomstandigheden, zal zij waakzaam moeten 
blijven. Veel van de eisen en wensen, waarvoor het

DomelaNieuwenhuis-plantsoen 
feestelijk geopend

م •
M orgenrood zing t he t lie d  ٨^٧  de overw inn ing  
(fo to  Philip H evster)
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Informatiemarkt (foto Tony Thijs)



A u to w ra kce n tre le  ( fo to  H ans  ٧ . d, B ogaard)

SPIJKERS MET KOPPEN

Bovenstaande foto geeft een beeld van de meer 
dan ergerlijke toestand die heerst op het binnenter- 
reintje begrensd door de punt Zaanstraat/Wormer- 
veerstraat.
De plm. 100 omwonende gezinnen genieten van 
stank, geluidshinder, storing op radio en T.V., ver
giftigingsverschijnselen hebben zich al voorge
daan, terw ijl brandgevaar permanent aanwezig is. 
Vooral de bejaarden onder de omwonenden staan 
duizend angsten uit.
De eigenaren van d it openluchtbedrijf —  door de 
omwonenden gedoopt to t autowrakcentrale —  trek
ken zich nergens wat van aan en gaan ” rustig”  hun 
gang.
Dank zij het optreden van het C.W.S. heeft de ge
meente paaltjes geplaatst, zodat het aangrenzende 
terrein van de voormalige bestratingswerf nu niet 
meer door de heren kan worden gebruikt.
Waar de ju ris t van de afdeling Grondbedrijf, ١١١٢ 
Nolet, reeds maanden over zit te denken — de jon
geman moet kennlijk nog ervaring opdoen —  is door 
de inmiddels te hulp geroepen politie en brandweer 
in enkele weken tijds duidelijk geworden.
De hierna afgedrukte antwoordbrief van de Brand
weer gedateerd 29 juni 1972, spreekt boekdelen.

Aan het Komité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt,

Geachte Heer,

Naar aanleiding van de, namens het Komité Wijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt ingediende klacht, 
d.d 14 juni 1972, inzake overlast door reparatie- 
werkzaamheden و  auto's op het terrein gelegen »و
tussen Wormerveerstraat, Zaanstraat en Spaarn- 
dammerplantsoen, is door een ambtenaar van mijn 
dienst ter plaatse een onderzoek ingesteld.
H ierbij is gebleken dat bovenstaande werkzaam
heden plaats vinden zonder dat hiervoor de ver
eiste vergunning is verstrekt, terw ijl door de Com
missie ٧٠٥٢ garages €٨ benzinepompen, op een 
vergadering van 20 maart 1972, is vastgesteld, dat 
deze herstelinrichting in de huidige vorm ontoe
laatbaar ءم m.b.t. het leefklimaat.
Aangezien ook u it brandveiligheidsoverwegingen 
dezerzijds ernstige bezwaren bestaan tegen deze 
situatie zal bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht 
nogmaals met klem worden aangedrongen te be
vorderen د و ؛  aan deze toestand een eind wordt ge
maakt ٠/  dat zodanige voorzieningen getroffen, 
waardoor overlast wordt voorkomen.

Commandantوما« de Brandweer 
٧٥٠٢ صءل

Commandeur 1e klas,
D. Nielsen

^e t is thans ^rie maanden later en aan niets is te 
merken, dat aan de vastgestelde overtredingen paal 
en park is gesteld.
inzake het S t .Leo-klooster heeft wethouder Kuypers 
ru iterlijk toegegeven, dat een d it onderwerp be
treffende brief, acht weken in een ambtelijke lade 
heeft gelegen. Hij heeft zijn spijt betuigd en toege
zegd, dat d it niet meer zou voorkomen.
Hij schijnt woord te houden, alleen hebben we hem 
kennelijk niet goed begrepen Hij bedoelde denkelijk 
dat het in 't vervolg langer duurt.

JAARGROEP STADSSANERING 
VRUE UNIVERSITEIT
Zoals ٧ w ellicht weet, werkt het komité nauw sa
men met de jaargroep stadssanering 1971— ’72 van 
de Vrije d iv e rs ite it  van Amsterdam. Deze groep 
is samengesteld u it studenten en docenten van de 
afd. Bestuurskunde van de V.U. Op verzoek van het 
komité heeft de groep een informatieboekje samen
gesteld o^der de tite l "W at kan ik doen bij sanering 
en renovatie” . In eerste instantie is d it boekje be
stemd voor de komité-leden, huurdersverenigingen, 
bewonerskommissies in de Spaarndammerbuurt. In 
de nabije toekomst zal een scholingsprogramma 
worden opgezet, door het komité en de jaargroep, 
voor alle mensen, die in onze buurt bezig zijn op 
het gebied van woon- en wijkverbetering en opko
men voor de belangen van de buurt. De bedoeling 
van het informatieboekje en de scholing is om een 
ondersteuning te geven aan een goed lopend huur
advies- en informatiecentrum van komité wijkverbe-
tering Spaarndammerbuurt.

TRIMMEN

Kennelijk geschrokken door onze publicatie en het 
plaatsen van een praatpaal in de Spaarndammer- 
straat heeft ١٢. van Ossenwaarde, direkteur G.V.B., 
onze buurt genadiglijk nog een tramautomaat ge
schonken en wel op de hoek van de ©ostzaan- 
straat/Hembrugstraat.
Bij de eind-/beginhaltes van de drie bussen in de 
Zaanstraat komt nu een bord "TRIM ALS VQN- 
HOFF” . Vraag of de buschauffeur even wacht met 
wegrijden en ren naar de eerstvolgende bushalte 
voor een tramkaart.
Naar verluid komen er voor bejaarden gratis Schim- 
m ^ e n n in c k -w itk s e n  beschikba؛ar.

PLANTSOENEN
Het Spaarndammerplantsoen nadert zijn voltooiing 
en voor het plantsoen op de hoek Zaan-/Spaarn- 
dammerstraat moge worden verwezen naar het ver
slag elders.

EINDELIJK
Bekend geworden is, dat de puinhoop Polanenstraat 
17 t/m 23 ook zal worden gesloopt.

LAATSTE ؛RICHT
De eigenaar van de percelen Assendelftstraat 35— 
37 heeft beroep aangetekena tegen de sloop van 
zijn percelen” .
Wat een menslievende sloeber toch hè!
Naar verluidt heeft de bekende makelaar Rappange 
aangedrongen op een financiële bijdrage bij de 
sloop van de puinhopen in de Polanen- en Assen- 
delftstraat. Ook zo’n lie f ventje.
Toch zullen deze mannekes uiteindelijk het onder
spit moeten delven.

Onbewoonbaarverklaring
Per 1 6 - 7 2 ' - و  is de onbewoonbaarverklaring van 
kracht geworden voor perceel Polanenstraat 14 alle 
étages.
Het perceel dient d.d. 17-3-'73 te zijn ontruimd. 

Voorgesteld is
het perceel Zaanstraat 23, 1؟  en 2e étage voor en 
achter onbewoonbaar te verklaren-

Kleurrijke verbetering

Het pleintje Zaanstraat/W orm erveerstraat wordt 
thans rond de speelwerktuigen van een rode en 
groene zachte ondergrond voorzien.
Hiermede wordt tegemoet gekomen aan een reeds 
lang levende wens van C.W.S. en bewoners.

VERKEERSVEILIGHEID

Het resultaat van onze d.d. 17 mei 1972 gehouden 
demonstratie (zie verslag vorige krant) is: 
een verkeersagent op het kruispunt Spaarndam- 
merstraat-Spaarndammerdijk tijdens de spits
uren;
ietwat veiliger oversteekmogelijkheid aan het einde 
van de Oostzaanstraat om de Spaarndammerdijk 
over te steken (in het belang van de volkstuinders}; 
onderhoud met wethouder Brautigam; 
een ontworpen verkeerscirculatieplan wat binnen
kort aan de bewoners onzer buurt ter diskussie zal 
worden gesteld. In d it plan zijn veel ideeën van
C.W.S. en bewoners verwerkt die de ondersteuning 
genieten van de Ambtelijke Projektgroep.

TELEFOONCELLEN

In antwoord op een schrijven van de Ambt. Projekt- 
groep waarin deze ons verzoek om uitbreiding van 
het aantal telefooncellen deelt, is van het telefoon- 
d is tric t Amsterdam bericht ontvangen dat het cel- 
lenplan voor 1972 reeds is vastgesteld, maar dat 
bij de opstelling van het cellenplan 1 7 3 ؟  ons ver- 
z^ek in overweging genomen zal worden.

ASSENDELFTSTRAAT 31 t/m  37

Door de vele klachten van de bewoners in de As- 
sendelftstraat aan de evenzijde over de taferelen 
die zich in de leeg gekomen onbewoonbaarver- 
klaarde krotten afspeelden, heeft het C.W.S. zich 
tot wethouder Kuijpers gewend om de drang to t ont
ruiming en sloop te vergroten.
De wijkraad van het Soc. Cult. Wijkcentrum 
” Spaarndam” heeft op verzoek onze eis onder
steund.
Snel kwam de reactie want u iterlijk 15-9-’72 moes
ten de clandestiene bewoners verdwijnen, echter 
inclusief de drie winkeliers.
Die moesten er ook hals over kop uit.
Onze voorzitter daartoe d.d. 11-9-'72 gewaar
schuwd door de voorpostambtenaar, had zich teie- 
fonisch to t de gemeenteraad gewend nog voor de 
betrokken winkeliers wisten wei،، onheil boven hun 
hoofd hing. Des middags was reeds het schrijven 
van het C.W.S. ten huize en werd door het ra a d s lid  
v/h Schip toegezegd het probleem op de raads- 
agenda van 1د  sept, te zullen plaatsen.
De inmiddels gealarmeerde Belangengemeenschap 
winkeliers trad ook direct aktief op en voorzover 
bekend het Amsterdamse Aktiecomité W in k e lie rs - 
De heer v/h Schip stede  de zaak inderdaad aan de 
orde in de Gemeenteraad; er heeft nog heel wat 
gekrakeel plaats gevonden tussen de Wethouders 
Lammers en Kuijpers, maar uiteindelijk kwam uit 
de bus, dat de winkeliers blijven zitten to t een rede
lijke oplossing gevonden is en to t zolang wordt ook 
gewacht met de sloop van de panden Assendelft- 
straat 31 t/m  37.
Wel zal de boel worden dichtgemetseld-

INFORMATIE EN ADVIESCENTRUM

Al ruim een jaar is het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt (C.W.S.) op z؟ ek naar een ge
schikte ruimte om adviezen en informatie te kun
nen geven aan mede-bewoners over de woon- en 
wijkp^oblemen. Zeer binnenkort h؟ p؟ n wij de be
schikking te krijgen over het winkelpand Spaarn- 
dam mer^raat 143, dat naast de wijkpost voor be
jaarden staat. Hiermee hoopt het C.W.S. tevens 
mee te werken aan een concentratie van verschil
lende hulpverleningsdiensten binnen ه ® ^uurt- (De 
algehele versnippering van de ^ a ؟ tschappelijke 
hulpverleningsinstanties is voor vele bewon؟ rs een 
onverteerbare kwestie.١ Tot nu toe werden afwisse
lend de huuradviezen en informatiespreekuren van 
het C.W.S. gehouden in "Ons Huis” en in het w ijk
centrum en/of bij individuele komité-leden thuis. 
Het gemis aan ^en eigen geschikte r^ m t؟  om ad
viezen te geven, werkbesprekingen te houden, over 
alle aspekten van de woon- en wijkverbetering was 
een ernstig gemis in het belangrijk؟  en ؟ erantw^o^ 
delijke we^k van het komité. Vooral het l^ats^e ؛ïalf 
jaar ging d it gemis als een rem op ج  a^ iv ite iten  
van het komi؛é werken. ٧ zult dus begrijpen, dat 
wij met veel plezier onze eigen ru ig te  zullen be
trekken. Dit omdat het ons werk alleen maar ten 
goede komt. In de volgende aksiekrant hoort ٧  hier 
ongetwijfeld meer van.

■٠٠٠٢٠٠

Speelplein Zaanstraat/ Wormerveerstraat 
(foto Hans V. d. Bogaard)



AFGELUISTERD

Op vrijdag 9 september j.l. werd de voorzitter ٨^٧  
het C.W.S. aangehouden door de chef beplantingen, 
die vol trots zijn mening vroeg over het harde wer
ken aan het Spaarndammerplantsoen.
Weldra voegden zich een paar werklieden bij het 
tweetal die ook om aandacht vroegen en wel voor 
een viertal grote honden die aan het graven en ros
sen waren, dat het ene "lieve" lust was en reeds 
voltooid werk vernielden-
Vooral een paar zeer wilde Dobberman Pinckers en 
een Boxer stonden in een slechte reuk. Volgens de 
werklieden die veel plezier in hun werk schenen te 
hebben waren d it soort honden het best geschikt 
om te worden verwerkt in Kitte-kat, daar de eige
naars zich toch niets van hun beestjes schijnen aan 
te trekken.
De mensen zouden graag eer van hun werk willen 
hebben nu ze voor de Spaarndammerbuurtbewoners 
een mooi plantsoen maken.
Voor zover ik kon verstaan, heeft hij toegezegd een 
oproep te zullen plaatsen in de "Aktiekrant" en de 
houders van honden verzoeken hun lieverdjes aan 
de lijn te houden. Mogelijk kan de in de Zaanstraat 
wonende politieagent, die zo graag het tro tto ir in 
de Zaanstraat door zijn "lieverd je" laat bevuilen, 
als honden-oppasagent worden aangesteld.

Afluisteraar

Krommeniestraat te koop! LAATSTEÈNBELANGR'JKNIEUWS

Woningverbetering is geldklopperij: 
van elke gulden die de ٠٢^٠١٧٧٢  
moet betalen . . .

. . .s te e k t  de 
geldschieter 
acht en halve 
cent
in zijn zak

. . .  strijkt het 
bouwconcern
minstens 
twintig cent 
aan w?nst op

. . .  krijgt de 
architekt 
¥٠٠٢ z'n 
ontwerp

. . .  spekt de fiscus de 
Haagse schatkist 
met zij□ bodemloze 
defensieput met 
nog veertien cent

Bij het ter perse gaan van deze aktiekrant bereikte 
ons het bericht, dat in de interpellatie van de CPN- 
fraktie over de huurharmonisatie, de PvdA-fraktie 
zich mede gekeerd heeft tègen verdere huuropdrij- 
vingen. De raad aanvaardde een motie, waarin de 
regering ter kennis word؛ gebracht dat Amsterdam 
geen medewerking verleent aan de verregaande 
eisen van minister Udink voor 1973. Dit betekent 
konkreet dat 20.000 gemeente-woningen buiten de 
huurharmonisatiewet vallen. Dit moet een reden 
zijn om ook de woningbouwverenigingen er toe te 
pressen de huurharmonisatie niet toe te passen. 
Bewoners zet ٧ daarvoor in.

HET SPAARNDAMMERPLANTSOEN EN 
ZIJN N IE ^ E  BESTEMMING

Na veel aandrang bij de gemeente is men nu ein
delijk begonnen met de inrichting van het plantsoen. 
Tot onze spijt moeten we konstateren dat het tempo 
van uitvoering ver beneden het peil is. In mei is er 
een begin gemaakt met de bestrating en grond
werkzaamheden. Dit heeft geheel onnodig to t 
augustus moeten duren voor er aan het plantsoen 
werd begonnen. Wij hopen, dat een en ander nu met 
de nodige voortvarendheid door de gemeentelijke 
diensten wordt afgewerkt, zodat er weer een klein 
stukje leefbaarheid gereed komt. De bewoners heb
ben bewust gekozen voor veel speelgelegenheid 
voor de jeugd. Ook voor de moeders met de kleine 
kinderen is aan de zonnige kant gedacht. £٢ komt 
een zandbak met banken (niet bestemd voor hon
den) en lest best de ouden van dagen zijn niet ver
geten; ook voor hen komt er een rustig plekje om 
in het zonnetje te zitten.
Wij hopen als bewoners dat ٧ er allen in het ko
mende voorjaar van kunt genieten.
Wij doen een beroep op de ouders om hun kinderen 
er van te overtuigen dat de zinloze vernielingen, 
welke voorheen geweest zijn niet meer geduld zul
len worden. Wij verwachten van de jeugd dat zij de 
speelgelegenheid waar ze nu over g a f؛i beschikken 
tegen vernielzucthige kameraadjes zelf zullen be
schermen. Het plantsoen is n ^ t  meer toegankelijk 
voor het verkeer. De bewoners hebben da^r gra^g 
hun parkeerplaats voor afgestaan, maar verwa£hte^ 
dan wel van de andere bewoners, dat zij zich aan 
de regels houden en niet zoals nu met brommers, 
fietsen en auto's over de stoepen rijden, wat een 
levensgevaarlijke stiuatie is voor oudere personen 
en kinderen die uit een portiek of deur komen. Laat 
ons d it als veran^/oordelijke mensen nu eens zon
der medewerking van de politie regelen.
Tenslotte willen we nog een ernstig beroep doen 
op de hondenliefhebbers. Het Spaarndammerplant- 
soen is de laatste maanden uitgegroeid to t de hon
denbak van Spaarndam. Het gebeurt regelmatig dat 
de honden met de auto naar het plantsoen gebracht 
worden om uitgelaten te worden. Het resultaat daar
van is dat de bewoners op warme dagen met de 
stank zitten, ik weet u it ervaring dat de echte die
renliefhebbers, waarvan er veel aan het plantsoen 
wonen, d it niet doen en ook nooit zullen doen. Deze 
gaan naar de polder met hun hond, waar deze zich 
naar hartelust uit kan leven. Dus hondenliefheb- 
bers we spreken af, niet uw hond uit te laten op het 
Spaarndammerplantsoen. Voor de onwillige niet- 
dieren vrienden kan ik nog wel mededelen, dat wij 
als het nodig is een beroep op de politie kunnen 
doen. Ik verwacnt echter van u dat ook deze maat
regel niet nodig zal zijn. Ik hoop dat we aan ons 
nieuwe plantsoen veel plezier mogen beleven.

voorzitter huurdersver.
Spaarndammerplantsoen

F. j .  M. van Beefc,

Plm. een half jaar geleden werden bewoners u it de 
Krommeniestraat mede door het Comité Wijkver- 
betering Spaarndammerbuurt (C.W.S.) wakker ge
schud en geadviseerd de huurverhoging, die maar 
lie fst 8% bedroeg niet te betalen.
Het C.W.S. heeft toen een vergadering uitgeschre
ven, die door een representatief aantal bewoners 
bezocht werd. Op deze bijeenkomst is de bewo. 
nerskommissie "Krommeniestraat" gekozen, die 
vol frisse moed aan het werk is gegaan.
—  De woningbouwvereniging "Het Oosten" werd 

schrifte lijk op de hoogte gesteld, dat de bewo- 
nerskommissie "Krommeniestraat" was gebo
ren;

—  een schrifte lijk ٧e٢zه ek aan het bestuur van 
"Het Oosten”  voor een gesprek met de bewo- 
nerskommissie;

—  de bewoners in de Krommeniestraat via sten
cils geheel ge'i'nformeerd over de briefw isselin
gen, die plaats vonden met de Woningbouwver
eniging "Het Oosten” ;

—  de bewoners de gelegenheid gegeven via vra
genlijsten de gebreken aan woningen kenbaar te 
maken.

Res^taten
90 Bewoners hebben een vragenlijst ontvangen. 
Maar lie fst 77 bewoners deelden via de lijsten me
de, dat er klachten waren. Deze klachten waren 
erger, dan men oorspronkelijk dacht.
Slechts 1 bewoner beweerde de woning in prima 
staat te achten.
5 Hoofdbewoners zijn niet thuis getroffen.
Op 12 september 1972 heeft het gesprek plaats ge
vonden tussen een delegatie van de woningbouw
vereniging "Het Oosten” en de bewonerskommis-

D؛e vertegenwoordigers van "Het Oosten” zijn van 
repliek gediend en konden beladen met wat zij die 
avond te aanhoren kregen naar huis gaan.
De bewonerskommissie heeft o.a. in dat gesprek te 
kennen gegeven, dat er ter nauwernood voldoende 
gedaan wordt om de woningen bewoonbaar te hou
den. Zij kwam rtiet een groot aantal voorbeelden 
aandragen —  dichtgespijkerde woningen, ernstige 
vochtoverlast, slecht onderhouden trappenhuizen, 
v e r ro tte  waranda's enz. enz.
"Het Oosten" vertelde wel begrip te hebben, dat de 
bewoners de huurv؟ rhoging weigeren te betalen.

Konklusies vergadering 12 september 1972
—  Renovatie blok Krommeniestraat ziet het be

stuur van "Het Oosten" niet of nauwelijks. Wel 
is zij van mening, dat indien het complex Krom- 
menietstraat niet gerenoveerd zou worden, het 
geen toekomst heeft;

—  Als Bouw- en Woningtoezicht, die momenteel 
bezig is met een agressief aanschrijvingsbeleid 
(d.w.z. dat woning voor woning wordt nage
keken en de huiseigenaar een verzoek krijgt de 
nodige reparaties te verrichten) met het rapport 
komt, kan het bestuur van "Het Oosten”  aan 
het verzoek van Bouw- en Woningtoezicht niet 
voldoen, omdat zo zij vertelt er geen geld voor 
te hebben.

—  Om financiële hulp vragen bij de overheid en/of 
gemeente gaat ook niet, vertelden de vertegen
woordigers, omdat er geen regeling voor be
staat

—  Verkoop van het complex Krommeniestraat w il
de woningbouwvereniging "Het Oosten” graag. 
De direkteur van Onna biedt de woningen in de 
Krommeniestraat voor de fancy-fairprijs van 
ƒ1,—  [één gulden) aan.
Maar volgens de heer van Onna zal de gemeen
te hier niet intrappen, omdat de grond waarop 
deze woningen staan, in erfpacht is.
WAAR BLIJFT ٧ GEMEENTE???

De delegatie van "Het Oosten" heeft de bewoners- 
kommissie die avond beloofd met haar bestuur te 
zullen spreken over hetgeen wat die 12 september 
naar voren is gekomen en dan zal wederom kontakt 
opgenomen worden met de bewonerskommissie.
De bewonerskommissie staat nog een hoop werk te 
wachten. Zij zal op haar ٩٧؛  vive moeten blijven. 
Dat kan zij echter niet alleen. Zij verwacht dan ook 
hulp van de bewoners uit de Krommeniestraat. 
VECHT MEE. HET IS OOK □w  BELANG.

Bewonerskommissie
"Krommeniestraat"

HO UDT h elt \  
5PAARNDAMMER- 
PLAKJTSOE-N 
MOOI?

Hr. ٧̂٨  Beek

(foto Hans V. d. Bogaard)
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VERHEUGEND

Tijdens de opening van het proefportiek van de 
W.B.V. "Patrimonium” d.d. 9-12-’71, zei de wethou
der Kuijpers in antwoord op de kritiek die onze 
voorzitter in zijn speech bracht, o.m.:

"de huurharmonisatie zo sociaal mogelijk te zullen 
hanteren, waarmee hij dus toegaf aan de wensen 
van de minister tegemoet te zullen komen.”

Aldus het ver$Jag ؛٢١  onze "aktiekrant" nr 2 van ja
nuari 1972, waaraan werd toegevoegd, dat:

'Kennelijk weet onze wethouder de weg om van 
iets a-sociaals 1اءلءآ nog iets sociaals te maken.”

Het hierna afgedrukte bericht uit "De Waarheid” 
van 3-1 72’-ه  kan dus slechts to t vreugde stemmen 
en het C.W.S. sterken in haar strijd tegen de huur-
h a rm o n is a tie

OOK PvdA-GEWEST TEGEN 
HURHARMONISATIE

Een week voordat CPN-fractievoorzitter w. van het 
Schip in de Amsterdamse gemeenteraad wethouder 
Kuijpers gaat interpelleren over de huurharmonisa- 
tie in de hoofdstad heeft ook de gemeentelijke ver
gadering van de PvdA zich uitgesproken, dat geen 
medewerking moet worden verleend aan de huur- 
harmonisatie van Udink in de eerstkomende drie

Wethouder Kuijpers had zich eerder d it jaar op het 
standpunt gesteld, dat een aantal maatregelen in 
het kader van de huurharmonisatie moest w n rrie n  
doorgevoerd. Op de gewestelijke vergadering werd 
daarentegen gezegd, dat d it "m ilde plan” catastro
fale gevolgen heeft gehad en dat het onaanvaard
baar is verder op deze weg voort te gaan.
Namens de gemeenteraadfraktie verklaarde c. de 
Cloe, dat een motie van die strekking door de frak- 
t!e zal worden overgenomen.

”DÉ VOLKSKRANT”

publiceerde d.d. 8 ju li 1972 het hierna volgende !٨- 
gezonden stuk.

FOPSPEEN

Uit perspublikaties en uit de beleidsnota van minis
ter Udink blijkt, dat ons een extra huurverhoging te 
wachten staat van rond 25 percent, boven de jaar
lijkse huurverhoging van 6 percent. Dit betekent, 
als in mijn geval, bij een "kale" huur van ƒ 283,9ه  
per maand een extra huurverhoging van ƒ851,64 
per jaar. De "m in isterië le” zoethouder is de indi
viduele huursubsidie, die uitgaat van de stelregel, 
dat iemand éénzesde van zijn inkomen moet ver
wonen om hiervoor ١٨ aanmerking te kunnen komen.

De "kale” jaarhuur /3 بم4070.
1/6 gezin$inkomen (ƒ 15.400,— ١ 2.566 —

Méér op te brengen huur ,, 841 ,ي0
Subsidie volgens tbael 412,ص

Te bet. boven 1/6-norm ,, 428,9أ

Conclusie: de minister houdt de huurders een fop
speen voor. De confessionele partijen in de Twee
de Kamer zullen dat wel weer slikken. Maar ik nie.t 
Ik vind het vernederend om bij normale arbeid en 
een normaal inkomen afhankelijk te worden van bij
stand en subsidie. Het is duidelijk, dat als minister 
Udink zijn zin krijgt, vele gezinnen zowel geestelijk 
als financieel zwaar in moeilijkheden komen. De 
huurders moeten een krachtig "neen" laten horen.

-/ PrinsDEN HOORN 

Commentaar overbodig.
Af$chaffing van 14ماه B.T.W.-belasting op WO
ningverbetering;
intrekking wet op huurharmonisatie- en huurlibe- 
rali$atie;
Prijsstop op bouwmaterialen;
Het terugdringen van de enorme winsten (plm. 
ه33 ;op woningbouw en woningverbetering ام/
De geldbanken wette lijk verplichten, het beno
digde geld voor de financiering van woningbouw 
en woningverbetering zonder rente en zonder be
perkende voorwaarden te lenen aan de overheid; 
Afschaffing van 8 أ/ئ % rendement bij investerin
gen in woningbouw en woningverbetering. 
Beperkende maatregelen t.o.v. grote bouwonder
nemingen, die grote invloed hebben op de WO
ningbouw en woningverbetering in Amsterdam 
(bv. Intervam, Deenink.)
Meer samenwerking tussen overheid en woning
corporaties op gemeentelijk niveau. Meer con- 
trâle op het beleid van de woningcorporaties 
door de wijkraden en gemeenteraad.

Chris de Vries, 
sekr. C.W.S.

GEORGANISEERDE KORRUPTIE! 2.

H t  6 س8وأا س  bij ط  woningverb^ering is de ma- 3■ 
nier waarop de huren kunstmatig omhoog gedreven 4■ 
worden (zie begroting).
De woningverbetering bij Patrimonium is begroot ة ■ 
op ƒ36.200,—  per woning incl. centrale verwar
ming.
De werkelijke kosten bedragen echter maximaal 
ƒ 24.000,— . Hieruit volgt, dat plm. 33%  van het te ة ■ 
betalen bedrag ه؛©-^و©ا؛از <© kosten zijn, die de huur
prijs onnodig opdrijven. Het absurde hierin is tevens 7. 
dat 14°/o B.T.W.-belasting over de woningverbetering 
betaald moet worden, terw ijl er al vol op belasting 
wordt betaald op de materialen. Woningverbetering 
wordt hier gelijk geschakeld met de belasting op ة - 
luxe goederen. D it alles betekent in werkelijkheid 
dat over 40 jaar gerekend, de Patrimonium-wonin- 
gen (263 stuks) plm. ƒ3.000.000,—  (drie miljoen 
gulden) belasting gaat opbrengen. Of anders ge
zegd dat betekent dat de individuele bewoner jaar
lijks plm. ƒ 375,—  woonbelasting moet betalen. Dat

٠٠٠'
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Loonsverlaging door huurverhoging

ت ة م ح ة ث؛؛ه؛س جةء 'ءءآلقب
TOEN 5UROERZIN,GEROERD DOOR BttJLUK KLAOEN. 
^AN'T BOUWEN 'rOOO, 5TAAT.5TAO E N  V O L K  TOT NUT.

DE STAAT,OAT
DE STA

I (foto Hans ٧, d. Bogaard)

de manier waarop de woningverbetering wordt aan
gepakt veel weg heeft van georganiseerde korruptie 
en georganiseerde uitbuiting van de laagst betaalde 
arbeiders blijkt nu wel u it alle feiten, die bekend 
worden; b lijkt ook u it alle regeringsmaatregelen 
met betrekking tot volkshuisvesting en woningver
betering.

HOGE HUREN!

De Patrimonium-bewoners moetefi rekening houden 
met zeer hoge huren de woningverbetering. 
Wanneer de eerste woningen worden o p g e l e v e r d ,  
plm. april/mei 1973, zal de gemiddelde huur d؟ ar- 
voor op zijn minst ƒ 175,—  p.m. zijn. w ؟ nneei; het
hele w ningve rbe te ringsp lan  uitgevoerd is (plm.
april/mei 1976) zullen alle woningen van Patrimo
nium in de ^a n s tr^ /O o ^z s n ^ ra a t/S p a a rn d a m - 
merdijk/Hembrugstraat gemiddeld plm. ƒ 225,— 
huur per maand doen (d.w.z. de aangeklede ١٦٧٧٢). 
D it zijn overigens nog zeer optim istische berekenin
gen. Daar de aannemer prijsstijgingen mag doorbe
rekenen in zijn aanneemsom is het theoretisch mo
gelijk, dat de huren gemiddeld ƒ250,— â ƒ275,— 
per maand worden. En om het nog gekker te maken 
heeft het démissionaire kabinet Biesheuvel plannen 
klaar liggen, die niet alleen een huurverhoging van 
over alle woningen in onze buurt zullen ver ما20°
oorzaken, maar ook zullen leiden tot het aan de 
grond toe afbreken van het hele systeem van sub
sidie geven t.b.v. woningverbetering.
Liberalisering van het volkshuisvestingbeleid zal 
het mogelijk maken, dat er huren van plm. ƒ300,— 
â ƒ 350,— per maand zullen moeten worden be
taald in de spaarndammerbuurt voor gemoderni
seerde woningen. Het lijk t op een sprookje maar 
het is waar. De politiek van de regering Biesheuvel- 
Udink komt er ©p neer dat er binnen een beperkt 
aantal jaren een gemiddelde huurverhoging komt 
van 150 ف 200م/ه  in dâ S [arndam m erbuurt.

KIES MET VERSTAND!!

De eerste stap naar de oplossing van het huur- 
vraagstuk !٨ onze buurt is, dat er mede voor wordt 
zorg gedragen, dat de komende 2e kamerverkiezing 
een gewerâ؛ge nederlaag wordt voor de confessio- 
nele-liberale regering Biesheuvel. Vervolgens dient 
er een regering te komen, die een volkshuisvesting- 
beleid gaat voeren in de ware zin van het woord 
"vo lk” . Een volkshuisvestingsbeleid vóór het volk 
èn tegen het groot-kapitaal en haar trawanten in de 
wereld van de bouwondernemingen. Er zullen staps
gewijs zeer harde maatregelen genomen moeten 
worden door een nieuwe regering.
□at betekent o.a. voor Comité Wiikverbeterina 
Spaarndammerbuurt:

INSPRAK EEN FOPSPEEN

De tijd is gekomen, dat de buurt als een eenheid 
en massaal zal moeten gaan protesteren tegen de 
manier waarop de woningverbetering wordt aange
pakt door de woningcorporaties. Met onvolledige 
informatie weten de verantwoordelijke instanties 
de hoge woningverbetering door te drukken, des
noods ten koste van het persoonlijk welzijn van de 
bewoners. Dat deze stellingname niet op onwaar
heid berust, kunnen de bestuursleden van Comité 
Wijkverbetering uit eigen ervaring bevestigen. Als 
een van de vele voorbeelden zou b.v. het "troetel
kind" Patrimonium genomen kunnen worden.
Zoals een ieder weet, ontstond er bij de bekend- 
making van de w؛ o n in g v ^ ^ r in g s p ia n n e n  van de 
woningstichting Patriomonium" een enorm protest 

bij de Patrimoniumbewoners tègen de hoge huren. 
De protestvergadering van 27 augustus 1970 was 
onthullend. Het bleek vooral door het optreden van 
het bestuurslid H. Ruller, dat Patrimonium niets 
met haar leden te maken wilde hebben.
De idealen ٧^٨  de Christelijke arbeidersbeweging 
werden door de botte antwoorden van de "woning
stichting Patrimonium" de grond ingeboord. De be
woners waren op dat tijdstip van mening, dat de 
hoge woningverbetering onnodig en onbetaalbaar 
was. Men eiste van het bestuur intrekking van de 
plannen en vroeg om goedkope■ en eenvoudige 
woonverbetering. Het antwoord van het bestuur 
was "neen” . Ontgoocheld in hun eigen vereniging 
gingen plm. 150 buurtbewoners na deze protest- 
vergadering naar huis. Met allerlei halfslachtige in- 
s[aak-proGedures w is t Patrimonium vervoïgens 
het protest in te dammen middels de verkiezing van 
een bewonerskommissie.
De proefwoning en de enquête speelde bij het ka
naliseren van het protest een belangrijke rol. De 
bewonerskommissie mocht deze twee zaken voor
bereiden en aankondigen bij de buurtbewoners. 
Zelf koos Patrimonium voor de aller in d iv id u e e ls te  
benadering en aaide de bewonerskomissie zo af en 
toe over haar bol, zonder haar werkelijk als ge
sprekspartner te erkennen.
Met de bewonerskommissie werd afgesproken dat 
de ا00°ها  enquête slechts zou dienen als een me
thode om wat meer inzicht te krijgen in de menin
gen van de bewoners over de woningverbetering, 
zoals die plaats gevonden had in het proefportie؛؛. 
Echter nu de beslissing om de woning hoog te ver
beteren gesanktioneerd is door de gemeenteraad, 
lijk t het alsof de bewonerskomissie op een dood 
spoor is gezet.
De enquête wordt tegen de afspraak in, ais beleids
instrument gebruikt door —  huiseigenaar Patrimo-
٨١٧٨١ — .
De gespeelde sociale bewogenheid van de woning
stichting Patrimonium tijdens de aanloop van de 
woningverbetering b lijkt plaats te hebben gemaakt 
voor een bikkelhard financieel en zakelijk beleid.
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Boekenkast voor iedereen
JeugdbibliotheekOPENBARE BIBLIOTHEEK

BERICHT VAN DE GEZAMENLIJKE 
©□DERKOMMISSIES SPAARNDAMMER-

Voor kinderen to t en ^ e t  13 jaar: de mooiste jon
gens- en meisjesverhalen en boeken over allerlei 
wetenswaardigheden; hierbij ook literatuur voor 
een werkstuk of een spreekbeurt op school. Voor 
de kleintjes: prentenboeken, versjes en verhalen 
om voor te lezen.<
©ok peuters kunnen een abonnement hebben. 
Voor de leeftijdsgroep van 14 to t 18 jaar bestaat de 
mogelijkheid om naar verkiezing te lenen uit de 
jeugdbibliotheek en uit de afdeling voor volwasse- 
□en.

Blindenbibliotheek

Voor het lenen van brailleboeken en "gesproken 
boeken" kunt ٧ zich wenden to t Molenpad 2, tele
foon 6 64 65, waar men tevens behulpzaam is bij 
het leren van het brailleschrift.

Bejaardenlectuurvoorziening

Aanvragen voor collecties boeken in bejaardente
huizen en -clubs, alsmede voor het thuisbezorgen 
van lectuur bij minder validen, kunt ٧ richten tot de 
bejaardendienst. Joh. Jongkindstraat 127, telefoon 
1544 16.

Polanenstraat - speelstraat (foto p. Hendriks)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw 
kind van 12— 2 overblijven in ©ns Huis of Anker- 
Schroef,

De kinderen moeten zelf hun brood meenemen. Ze 
worden van school gehaald en weer gebracht.

kosten: /  2,50 per week,
/  2,—  3 keer 
ƒ 1,50 2 keer
/ و0 0,1   keer

We zoeken volwassenen, die ons w illen komen hel
pen. □ verdient er /  3,—  per uur mee.

Inlichtingen:

tel. 24 75 29 (Anker-Schroef) 
tel. 24 73 16 (Ons Huis}

W A T  W IL T  □  W ETEN ?
'In het Gemeentelijk Werk-, Overleg- en Informa
tiecentrum aan het Spaarndammerplantsoen wor
den wekelijks de volgende spreekuren gehouden:

Voorpost Bureau Bestuurscontacten. □e heer s. p. 
de Graaf, maandag-, woensdag- e□ vrijdagmorgen 
van 9— 12 uur.
Gem. □ienst Herhuisvesting. Mej. V. Brouwer, 
woensdagmorgen van 9— 12 uur.

Boekenkast voor iedereen

رأم وأ و :ا
Nova Zemblastraat 90a 
Telefoon 6 50 00

Open voor volwassenen

maandag 2— 5.30
dinsdag 2— 5.30 ’
woensdag 7— 9
vrijdag 2— 5.30 ;7_ 9
zaterdag 11— 3.30

Open voor kinderen

maandag 2— 5.30
dinsdag 2—5.30
woensdag 2— 5
vrijdag 2— 5.30
zaterdag 11— 3.30

Abonnementen

/ 8.— per jaar 
+ 65 / 4.50 per jaar voor

wel zijn ad- ؛Leesgeld per boek wordt niet geheven 
leen-؛ministratiekosten verschuldigd wanneer de ui 

Jermijn wordt overschreden zonder dat verlenging
hiervan is gevraagd.
De leeskaart wordt geacht te zijn verstrekt op de 

,zich laat inschrijven ٧ eerste van de maand waarin

،.enen

Zo vaak ٧ w ilt. Er geldt slechts een beperking wat 
betreft het aantal boeken dat ٧ gelijktijdig in uw 
bezit mag hebben.
J؛ it een afdeling voor volwassenen zijn dat veel 
boeken, waaronder maximaal 2 romans in de neder
landse taal; uit de muziekbibliotheek 4 muziekwer
ken en 4 boeken over muziek; uit de jeugdbiblio
theek 3 boeken, waaronder 2 verhalen.
□e uitleentermijn bedraagt 3 weken, voor muziek 6. 
Verlenging is mogelijk, behalve wanneer het boek 

لء00آ  een andere lezer is '
Boeken die uitgeleend zijn, kunnen tegen vergoe
ding van administratiekosten gereserveerd worden.

LectuurvoorlChting

Iedere lezer is vrij in de keuze van zijn lectuur, □es- 
kundige bibliothecarissen kunnen advies en voor
lichting geven die ٧ in staat stellen een keuze te 
maken overeenkomstig uw belangstelling en Ie- 
vensbeginsel.
Het aanwezige recensiematerlaal weerspiegelt ver
schillende opvattingen over bepaalde boeken.

٧ vindt er gemakkelijk de weg

Romans van schrijvers die ٧ graag leest zoekt ٧ 
alfabetisch op auteursnaam. Er zijn afzonderlijke 
collecties van nederlandse, duitse, engels en fran
se bellettrie.
□e (populair-) wetenschappelijke boeken zijn naar 
onderwerp gerangschikt.
Een volledig overzicht van hetgeen dé• bibliotheek 
bezit aan literatuur van een bepaalde auteur en lite 
ratuur op een bepaald gebied vindt ٧ in de kaart
catalogus.

□e bibliotheek uw informatiebron

Tot uw beschikking staan:
kranten en opiniebladen,
algemeen-culturele en literaire periodieken,
vak- en hobbybladen en geïllustreerde tijdschriften,
een omvangrijke en veelzijdige collectie naslagwer-

De toegang is vrij. Informatie wordt ook telefonisch 
verstrekt.

EN ZEEHELDENBUURT

In de vorige aktiekrant heeft ٧ kunnen lezen over 
de samenwerking die ontstaan is tussen de ouder- 
kommissies in de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt. De gezamenlijke ouderkommissies hebben 
zich uitgesproken voor nauwer kontakt met de Am
sterdamse Ouderraad.
We besloten na de vakantie een rayonvergadering 
voor de ouderkommissies uit de buurt te organise
ren.
Op de laatste vergadering voor de vakantie was 
mevrouw H. Barendse, lid van het Aktiekomitee 
Amsterdams Onderwijs en rayonvertegenwoordig 
ster van de A'damse ouderraad ا  voor deze buurt, 
aanwezig. Zij gaf informatie over de ouderraad en 
over de strijd die het Aktiekomitee voert voor een 
beter onderwijs.

OUDERRAAD EN AKTIEKOMITEE$ 
AMSTERDAMS n N D F R W IIg

De ouderraad bestaat uit o u ^^ m m is s ie le d e n . Zij 
behartigt de belangen van in principe alle ouders 
van kinderen die in Amsterdam openbaar onderwijs 
volgen. Zij organiseert rayonvergaderingen om de 
problemen van de ouderkommissies te bestreken 
en tracht bij de ouders meer belangstelling voor 
het onderwijs op te wekken.
Daarnaast heeft de ouderraad de belangrijke funk- 
tie van kontaktorgaan met de gemeente.
١٨ het Aktiekomitee Amsterdam Onderwijs werkt 
de ouderraad nauw samen met de katholieke en 
christelijk ouderraad en met jongerenorganisaties 
ais ASVA, SRVU, ANJV, NVV jongeren, KWJ en de 
.onderwijsbonden ق
Het Aktiekomitee heeft de afgelopen maanden 
strijd gevoerd tegen de kollegegeldverhoging en te
gen de schoolgeldverhoging voor de leerplichtige 
jeugd die voortgezet onderwijs volgt. Zij is een on- 
drhandeling$partner geworden, die men in Den 
Haag niet meer zo maar kan negeren.

HANDTEKENINGENAKTIE TEGEN DE 
SCHQQLfiELDWET VAN VAN VEEN

Na de zomervakantie zijn de Gezamenlijke Ouder- 
kommissies met nieuwe energie begonnen. 
Zaterdag 2 $eptember, bij de opening van het 
Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndam- 
merbuurt, waren zij ook van de partij en wisten bij 
hun stand zo'n 300 handtekeningen tegen de $chool- 
geldwet van Van Veen op te halen. Dat is een goed 
begin. Maar het moeten er natuurlijk veel meer als 
300 worden. En daarom roepen we ouderkommls- 
sies en ouders op nog veel handtekeningen op te 
halen. De lijsten zijn verkrijgbaar bij het kontakt- 
adres van de Gezamenlijke Ouderkommissies; Bert 
Boer (tijde lijk), p/a "Ons Huis", Nova Zemblastraat 
90a, tel. 24 73 16.

ONZE EISEN VOOR VERBETERING 
VAN HET ONDERWIJS

Voor hen die onze eisen nog niet kennen, volgen ze 
hieronder:

gratis onderwijs, d.w.z. geen schoolgeldverhoging
kleinere klassen
betere schoolgebouwen
betere tandartsvoorzlening voor de buurt
veiliger verkeerssituatie voor de jeugd in spaarn-
dam

— beveiligde oversteekplaatsen tussen de voor. 
malige Van Heemske^ck- en Barentszschool

— idem bij de achteru^gang van de Van Heems- 
kerckschool

—  een betere oversteekplaats in de Spaarndam- 
merstraat op de hoogte van de Paulusschool. 
Voldoende gymnastiekonderwijzers voor de 
Goede melkvoorziening op de scholen.

namens de Gezamenlijke Ouderkommissies 
Ans Beumer—Regtlen



e) Het kind begeleiden زأظ de jui$te studiemetho- 
den, (zakelijk).

f) Het gebruiken van woordenboeken en andere 
kostbare middelen die thuis □iet direkt aanwe-

g) H؛et 'geven van de ju iste begeleiding door de 
medewerkers.

□e medewerkers geven geen bijlea. (ZIJ zijn ook 
niet verantwoordelijk voor de schoolprestaties van 
het kind).

□e huiswerkgroep is al voor een gedeelte gestart 
op 28 augustus, maar de officiële start is op maan
dag 4 september. De plaats waar de groep zit is in
2 lokalen van de Spaarndammerschool, (voorheen 
Willem Barentszschool) Zaandammerplein 27. De 
huiswerkgroep zal elke maandag, dinsdag, donder
dag en vrijdagmiddag worden gehouden van 16.30 
to t 18.30,

Het inschrijfgeld aan het begin van de kursus be
draagt ƒ 5,— . De kontributie is beperkt to t /  10,— 
per maand. Voor twee kinderen uit één gezin geldt 
de prijs van /  15,— per maand.

Heeft ٧ aanmerkingen of vragen over de huiswerk- 
groep, neem dan kontakt op met het Samenwer- 
kingsprojekt Spaarndammerbuurt, 
Spaarndammerstraat 34. Tel. 23 16 79 en of met 
Bert Boer, telefoonnr. 24 73 16.

Werkende jongeren uit de Spaarndammerbuurt 
in Aksle ٠۴ Informatiemarkt van 2 september

*

HELPEN EN VERDIENEN —  
HUISHOUDELIJKE HULP

Hulp hoeft niet altijd gratis te zijn. Regelmatig؟  
hu i^oudelijke  hulp is betaalde hulp. Momenteel 
wordt voor drie uur /  10,— betaald. Om veel te 
verdienen moet ٧ dus niet bij bejaarden zijn. Wel 
als ٧ 1 of 2 ochtenden per week wat bij w ilt verdie
nen EN TEGELIJKERTIJD IEMAND WILT HELPEN. 
Het gaat er in de eerste plaats om, dat het werk 
gedaan wordt dat bejaarden zelf niet mee؟ kunnen 

ه ا ة0آ . Voor vele bejaarden is degene die helpt te
gelijkertijd een belangrijk kontaktpersoon die de 
dag gezellig maakt en naar wiens komst uitgek؟ - 
ke^ wordt. Vragen van bejaarden kunnen via de 
hulp aan de wijkpost d o o r g e g e v e n  worden.
Het kunnen rekenen op een huishoudelijke hulp is 
dus voor een bejaarde van zeer veel waarde. W ilt 
٧ helpen en tegelijkertijd verdienen, kom dan eens 
met ons praten.
Naast huishoudelijke hulp wordt ook andere hulp 
gevraagd: voor HANDREIKINGEN, LICHTE VERZOR
GING, KARWEIEN, BEZOEK.
—  In de vakantie hebben schooljongens boodscha- 

pen gedaan, tuinen opgeknapt. w e kan derge؛
lijke dingen doen als zij weer naar school zijn?

—  Wie kan eens inspringen als een bejaarde ziek 
is; als er wat eten klaar gemaakt moet worden, 
thee gezet of een bed opgemaakt?

— Wie kan eens witten, behangen of technische 
klussen verrichten? Een vergoeding hiervoor 
vinden wij vanzelfsprekend.

OP HULP KUNNEN REKENEN

Waar het om gaat is dat bejaarden, indien nodig, op 
hulp kunnen rekenen. Zolang ze het zelf kunnen 
hoeven wij niets te organiseren. Zijn die mogelijk
heden er niet, dan moeten ze een beroep op ons 
kunnen doen.
Daarvoor hebben wij ٧ nodig, ،)p wie kunnen wij 
een beroep doen?

Opgaven en inlichtingen bij de WIJKPOST, 
SPAARNDAMMERSTRAAT ١٠١, te43 88 23 .؛. 
Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrij
dag, van 9 . 3 0 ه11.ه  uur.

Namens de wijkpostleiding:
E. M. Vogelezang—Stoute

INFORMATIE OVER □F WIJKPOST VOOR 
BEJAARDEN IN DE BUURTEN 
GOUDEN REAEL /SPAARNDAM

HUISW ERKGROEP
SPAARNDAMMERBUURT

SPEL EN SPORT

Op "Ons Huis" Nova Zemblastraat 90a, is maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag een "na 4 uur op
vang”  (na schooltijd van 4 uur to t half 6). Het kost 
25 cent-
Woensdag's is er instuif van 2 uur to t half 4, met 
handenarbeid, sport en spel, en uitstapjes. Het kost 
75 cent.
Voor dg "na 4 uur opvang" is veel waardeloos ma*■ 
teriaal nodig, o.a.: dozen kisten, oude gordijnen, 
lappen, verkleedkleren^oude wekkers, oude radio’s, 
eierdozen, klosetrolletjes, lucifersdoosjes, kurken, 
rollen behang, papier, (rib)karton, enz. Helpt ٧ mee 
met verzamelen? Dringend nodig zijn ook grote spe- 
'en, zoals: sjoelbak, biljart, knikkerspel enz. Heeft 
٧ nog een oud spel? ’؛Ons Huls" kan het goed ge
bruiken.

Sociaal Raadsman
A . de Haas
Zaanstraat t/o 97, tel. 22 78 54.

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 Spaarn- 
dammerbuurt.
Hij ge؟ f t  ٧ voorlichting en advies bij allerlei per
soonlijke problemen.
Samen met ٧ w  l hij nagaan of er ook in uw geval؛
een oplossing is.

Eind augustus, begin september is de huiswerk- 
groep weer van start gegaan. Deze huiswerkgroep 
is opgezet door het lager onderwijs en het klub- en 
b u u rth u is w e rk .
٧  moet deze huiswerkklas zien als een $oort na
zorg van de lagere school. A lle kinderen die naar 
het voortgezet onderwijs zijn gegaan kunnen ge
bruik maken van de huiswerkgroep, ongeacht of ze 
nu op de M.A.V.O., L.T.S., Nijverheidsschool of iets 
anders zitten.

De bedoelingen van de hui$werkgroep zijn o.a. de
volgende:

a) Het kind helpen bij de moeilijke stap van de 
lagere school naar het voortgezet onderwijs. 
Heeft de leerling zich voldoende aangepast aan 
de nieuwe schoolsituatie dan is de huiswerk- 
groep voor hem of haar niet meer nodig, doordat 
hij voldoende zelfstandigheid heeft opgebouwd.

b) Het vermijden van een konflikt of een teleur
stelling tussen ouders en kind, indien het kind 
hulp of uitleg vraagt bij de schoolstof die de 
ouders vergeten zijn of nooit gehad hebben.

c) Het geven van een rustige studieruimte waar 
kinderen regelmatig hun huiswerk kunnen ma
ken.

De wijkpost w il bevorderen dat de bejaarden in de 
buurt zo lang €٨ zo goed mogelijk zelfstandig £٧٨- 
nen blijven wonen.

Wij bieden hulp aan ouderen die 
dat nodig hebben:

— wij geven informatie/advies aan ouderen die 
vragen hebben;

— wij leggen kontakten met andere personen/in- 
shinties in buurt en stad:

—  wij organiseren hulp, b.v.
b.v. huishoudelijke hulp, hulp bij bood$chappen, 
karweien, verhuizing.

Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben de buurt 
nodig!

Wij vragen medewerking van
alle□ die kunnen helpen:

hul» is nodig bij

—  regelmatig huishoudelijk werk (betaald werk);
— handreikingen, zoals boodschappen, lichte ver- 

zorging؛
— regelmatig bezoek;
—  karweien, zoals tuinen opknappen, verhuizing, 

schilderen, behangen (vergoeding te bespre
ken).

Voor het regelmatige bezoek vragen w ij vooral ook
bejaarde medewerkers!

Voor vragen om hulp en voor 
aanbod van hulp:

voor Gouden Reael: 
Schiemanstraat 2 
(gebouw wijkcentrum) 
tel. 22 05 14 
bereikbaar; 
dinsdag, donderdag, 
vrijdag
van s.30— 11.00 uur

voor Spaarndam: 
Spaarndammerstr. 141 
tal. 23 88 43 
bereikbaar: 
maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag 
van 11.00— و.30  uur

Het wegnemen van een "stok achter de deur" 
door de ouders. Slechts weinig kinderen kunnen 
studeren zonder de regelmatig terugkerende 
vraag "Heb je je huiswerk al af?"

d)

Ook in andere wijken van de stad vindt ٧ wijkpos
ten. De wijkposten worden opgezet door de Stich
ting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden te Amster
dam-

MEDEWERKERS GEVRAAGD

belaas is dienstverlening aan bejaarden soms niet 
mogelijk, omdat er niet voldoende medewerkers 

ilp vanuit de buurt is nodig.؛zijn^ H 
over hulp bij verhui- ٧ Elders in deze krant leest

i■؟n؛z
rnaast !s andere hulp nodig: bij huishoudelijk؛؛Da 

,werk, bij lichte verzorging, bij karweien

NIEUWE WIJKPOSTLEIDING

In de vakantieperiode heeft de bezetting van de 
wijkpost een verandering ondergaan; Mej. Jansen 
en Mej. Venoaks hebben per 1 augustus afscheid 
genomen van de wijkpost en van de buurt. Zij gaan 
elders hun werk met bejaarden voortzetten. Velen 
in de buurt zullen hen missen.
Hun taken bij de wijkpost worden overgenomen 
door: mevr. M. E. Ellensburg— Babel en de heer 
j .  P. c . Kooiman. Mevrouw Ellensburg gaat de or
ganisatie van de huishoudelijke hulp in de wijk op 
zich nemen. De heer Kooiman zal de vrijw illige 
hulpverlening gaan organiseren. Daarnaast zullen 
zij zich met de verdere dienstverlening van de w ijk
post bezig houden: informatie, advies, bemiddelin
gen. Kontakten en overleg in de wijk blijven door 
mevrouw Vogelezang gedaan worden.



Sociale begeleiding en herhuisv esting

RENOVATIE —  WIE BIEDT BEJAARDEN 
HELPENDE HAND?

Lange tijd heeft de renovatie ons boven het hoofd 
gehangen. £٢ is veel over gepraat, geschreven, ver
gaderd.
In een klein stukje van de buurt gaat het nu wer
kelijkheid worden: de Patrimoniumwoningen zijn als 
eerste aan de beurt. Een aantal van de bewoners 
heeft al een brief en bezoek thuis gehad.
Het wordt in ieder geval verhuizen: voor wie de 
buurt u it w il 1x; voor wie in de buurt w il blijven 2x. 
Vooral voor de bejaarde buurtbewoners zal de re
novatie geen gemakkelijke tijd zijn. Eén tijd vol on
zekerheden en ^ragen die ju.ist voor de ouderen 
zwaar wegen:
” Verhuizen naar een nieuwe buurt of in de oude 
buurt blijven? Wat voor hulp vinden we in een nieu
we buurt? Wat b lijft er over van de burenhulp die 
er nu is? Hoe is de nieuwe- of de wisselwoning? 
Wat moet er aan gedaan? Wat moet er nieuw ge
kocht? Hoe gaat het financieel? Wie helpt bij de 
voorbereidingen, bij de verhuizing en erna?
OP WIE KUNNEN WE REKENEN?"

O R G A N ISA TIE

Er zijn in de buurt een aantal mensen/groepen die 
eraan werken, ju is t ook voor de bejaarden de reno
vatie goed te doen verlopen. Wijkcentrum en Co
mité Wijkverbetering spannen zich in. Er is een 
werkgroep b ejaardenvoorzieningen die een plan 
heeft gemaakt. Onder andere voor de wijkpost zal 
er een belangrijke taak liggen: er aan bijdragen dat 
er een goede begeleiding tot stand komt; bevorde
ren van samenwerking op d it gebied; advies geven 
aan bejaarden, diensten verlenen en hulp organise
ren.

VRIJWILLIGERS

De hulpverlening kan alleen goed zijn als er ook 
door de buurt aan meegewerkt wordt. Hulp van jon
gere en oudere buurtbewoners is onontbeerlijk. 
Daarom via deze krant de vraag:
KLİNNEN WIJ OP ٧ REKENEN? Wie biedt een hel
pende hand waar dat nodig blijkt?
Gelukkig kan het grootste deel van de bejaarden 
zichzelf redden, eventueel met wat hulp van kin
deren of familie, in een aantal gevallen zal hulp 
georganiseerd dienen te worden. Wat er precies 
nodig zal zijn is nog niet bekend. De verhuizingen 
zijn nog maar net begonnen. We denken o.a. aan: 
hulp bij inpakken /  opruimen, vervoer, inrichting  
nieuwe of wisselwoning, technische karweitjes en 
kleine handreikingen.
Hulpverlening kan ook betaald werk zijn. Velen ge
ven graag enige vergoeding.
HEEFT ٧ MOGELIJKHEDEN OM IETS TE DOEN? 
KOM EENS BIJ ONS LANGS. DAN KUNNEN WE ER 
VERDER OVER PRATEN. WE GEVEN GRAAG MEER 
INiORMATiE
؟ ok als ٧ nu nog niet maar wel over enige tijd in 
de gelegenheid bent het een en ander te ق0ه ^, ho
ren wء  dat graag. Dan weten we nu alvast, waar we 
op kunnen rekenen als de renovatie goed op gang 
komt.

A ls ٧ het onderstaand formulier bij ons in de bus 
doet, nemen we met ٧ kontakt op. Ons adres is:

WIJKPOST □OUDEN REAEL/SPAARNDAM, 
SPAARNDAMMERSTRAAT 141, TEL. 23 88 43. 
Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, 
van 9.30— 11.00 uur.

Invulformulier

NAAM ...........................................................

ADRES ...........................................................

TEL.....................................................................

Wil bejaarden, indien nodig, hulp bieden bij 
renovatieproblemen.

SOORT HULP ...................................................

WELKE TIJDEN 
BESCHIKBAAR

WIJKPOST GOUDEN REAEL / SPAARNDAM

3e. Iedere hoofdbewoner u it het zelfde verbete- 
ringskomplex van woningbouwvereniging of 
gemeentewoningen komt ongeacht inkomen, 
wel rekening houdend met de gezinssamenstel
ling, in aanmerking voor vrijkomende wonin
gen in het verbeterde komplex.

Advies C.W.S. Laat u niet te snel afschepen 
met het argument, dat de woning, die ٧ graag 
w ilt betrekken niet voorradig is.
Verlaat niet eerder Uw woning, dan dat ٧ ze- 
ke rhe irt hebt over het fe it of ٧  wel of niet in 
aanmerking komt voor een dergelijke v r ijg e 
komen woning.

م  Een hoofdbewoner u it een ander te verbeteren 
komplex in de buurt, dat in beheer is bij één 
van de Amsterdamse woningbouwverenigin
gen of gemeentewoningen, ongeacht inkomen, 
wel rekening houdend met de gezinssamen
stelling, komt in 3e instantie in aanmerking 
voor vrijkomende woningen in het verbeterde 
komplex.

Advies C.W.S. Indien ٧ in aanmerking wenst 
te komen, laat ٧ zo vroeg mogelijk registreren 
bij het bureau Herhuisvesting ’Blauwe Keet” , 
S^arndammerplantsoen.

5e. Een hoofdbewoner van een te verbeteren WO
ning uit de buurt, die niet in beheer is bij de 
woningbouwvereniging, ongeacht inkomen, 
wel rekening houdend met de gezinssamen
stelling, komt in 4e instantie in aanmerking 
voor een vrijkomende woning in het verbeterde 
komplex.

6e. Indien een bewoner verzocht Wordt om zijn 
woning te verlaten in verband met woningver
betering, dan heeft hij het recht om opgave of 
inzage van looninkomen te weigeren. De hoofd
bewoner mag hiervan geen enkele nadelige 
gevolgen voor tijdelijke herhuisvesting van ver
wachten.
Bewoners hoeven in geen geval loonstrookjes, 
inkomstenbiljetten enz. enz. u it handen te ge
ven.

7e. Iedere hoofdbewoner heeft het recht bij het ge
sprek over herhuisvesting aanwezig te zijn.

Advies C.W.S. Verzoek de opname-ambte- 
٨^^٢  op bezoek te komen op een tijdstip, dat de 

hoofdbewoner thuis is. Dit zou ° '“ " إ " ° ° ا  ook 
's avonds kunnen

8e. Iedere hoofdbewoner heeft het recht om ten 
aanzien van herhuisvesting redelijke eisen te 
Stellen. Er bestaan geen normen voor het aan
tal keren, dat iemand een woningaanbod kan 
weigeren, omdat d it aanbod niet overeenkomt 
met zijn wensen.

Se. Een bewoner, die zijn woning i.v.m. woningver
betering verlaat en tijdelijk van een wisselwo- 
ning gebruik maakt, b lijft in het bezit van zijn 
woonvergunning. Als zodanig hoeft hij na te
rugkomst geen nieuw huurkontrakt te tekenen.

Advies C.W.S. Er bestaat onduidelijkheid bij 
ons of deze regel wordt toegepast door WO
ningcorporaties en gemeentelijk woningbezit. 
Hierover later meer.

10e. Algemeen advies van C.W.S. ٥٧^٢  woninguit
zetting!
Indien ٧ in verband met de woningverbetering 
verzocht wordt om uw woning te verlaten, is 
het bij niet inwilliging van het verzoek mogelijk, 
dat ٧ bedreigd wordt met woninguitzetting. 
Laat ٧ vooral niet intimideren. De juris- 
dische mogelijkheid om ٧ i.v.m. woningverbe
tering uit uw woning te zetten is op d it moment 
echt niet zo groot, als men over het algemeen 
doet voorkomen. De woningbouwvereniging zal 
bij pertinente weigering om de woning te ver
laten genoodzaakt zijn om een kort geding te
gen ٧ als hoofdbewoner aan te spannen. De 
huiseigenaar (in ons geval de woningcorpora
ties en het gemeentelijk woningbezit) zal dan 
bij de kantonrechter woninguitzetting vragen 
op grond van een artikel u it de huurwet, waar
in gesproken wordt over "huuropzegging i.v.m. 
dringend noodzakelijk eigen gebruik".
De huiseigenaar zal de aanvraag to t huurop- 
zegging en woningontruiming dan waarschijn
lijk beargumenteren met aan te tonen, dat uw 
woning noodzakelijk hersteld moet worden. De 
bewijslast lig t in ieder geval bij de huiseige
naar. In het principiSIe verweer van de hoofd
bewoner bij de kantonrechter kan deze nood
zaak aangevochten worden, door de argumen
ten van de hoge woonverbetering (die uitein
delijk tot tijdelijke woningontruiming hebben 
geleid) te ontzenuwen. Het is nog lang niet 
zeker wie het sterkst staat bij de kantonrech-

Bewoners, die u it hun huis gezet dreigen te 
worden, kunnen advies vragen bij het Comité 
Wijkverbetering Spaarndammerbuurt. 
Korrespondentieadres: Zaanstraat 44” ’.

Op in itia tief van het Comité zijn er in ^ e t afgelopen 
halfjaar verschillende vergaderingen geweest met 
allerhande maatschappelijke hulpverleningsinstan
ties uit de buurt, met de woningcorporaties, met 
volkshuisvesting en herhuisvesting.
Alhoewel reeds in februari 1970, bij de bekend
making van het woon- en wijkverbeteringsplan, 
door de toenmalige aksiegroep en de werk
groep inspraak veel kritiek is geuit op de ge
brekkige aandacht, die besteed werd aan de SO
ciale begeleiding en aan een goed herhuisvestings- 
plan, leek het er op dat na twee jaar praten niets 
bereikt zou worden op deze gebieden. Dit zou bij
zonder vervelend zijn, omdat de daadwerkelijke start 
van de woningverbetering voor de deur stond. Door 
volhardend door te gaan met het onder de aandacht 
brengen bij de verantwoordelijke autoriteiten van 
de noodzaak to t een goede sociale begeleiding en 
herhuisvesting van bewoners, die hun woning van
wege sloop of verbetering moeten verlaten, is het 
gelukt om de belangrijkste partijen in deze kwestie 
rond de tafel te krijgen, ^ e ؛٨ Comité ؛  dit
werk zeer goede adviezen en steun وما« de werk
groep bejaardenvoorzieningen. Het voorlopig resul
taat van d it alles is de totstandkoming van de coör
dinatiegroep sociale begeleiding en herhuisvesting. 
In deze groep hebben zitting comité-leden, leden 
van bewonerskommissies, de sociaal raadsman, de 
wijkpost voor bejaarden, het maatschappelijk werk 
van het buurthuis Anker/Schroef, herhuisvesting, 
volkshuisvesting, de coördinator van de woningcor
poraties en de opbouwwerker. Maandelijks zal er 
vergaderd worden over de stand van zaken op het 
gebied van herhuisvesting.
De gemeentelijke dienst ^ h u is v e s tin g  is door de 
gemeenteraad van Amsterdam uitdrukkelijk verant
woordelijk gesteid voor een korrekte behandeling 
van de bewoners (sociale begeleiding) en voor een 
maatsohappelijk verantwoord h^u isvestingsbe- 
leid.
De Comité-leden, die zitting hebben in deze coör
dinatiegroep zullen deze nadrukkelijke verantwoor. 
delijkheid toetsen âân de praktijk.
Zij zullen er op toe zien, dat de rechten van de be
woners en de buurt worden gerespekteerd door de 
instanties die met woningverbetering beginnen. 
Bovendien zullen zij invloed proberen uit te oefe
nen op de wijze, waarop de sociale begeleiding 
plaats vindt en op het proces van herhuisvesting. 
Of een en ander lukken zal, valt alleen maar te ho. 
pen. Het hangt vooral af of de beroepsmensen blij
vend in staat zijn ٥٨١ te luisteren naar de v rijw il
ligers ؛buurtbewoners). Indien ٧ klachten of vra
gen heeft over het h^u isvestingsbe ie id  kunt ٧ 
zich richten to t het bekende korrespondentieadres.

RECHTEN VAN HOOFDBEWONERS

De rechten van de hoofdbewoners, die wonen in 
het huizenbezit van de woningcorporaties en ge
meente in de Spaarndammerbuurt en Zeehelden
buurt en die hun woning tijdelijk gaan verlaten van
wege woningverbeteringsplannen, zijn deze؛

1e. iedere hoofdhswoner heeft recht, indlen hij dat 
wenst, op een wisselwoning In de buurt. Deze 
woning behoort op redelijke wijze opgeknapt te 
zijn door de eigenaar; voorzien te zijn van vloer
bedekking (linoleum); voorzien te zijn van 
goede voorzieningen [gas, licht, water, closet, 
eventueel telefoon). De wisselwoning behoort 
wat betreft de kamerindeiing overeen te ko
men met de eigen woning. ٧ hoeft dus geen 
genoegen te nemen met een minder aantal ka
mers, dan men heeft.

Advies C.W.S. Alvorens ٧ uw woning ver. 
laat, inspekteer nauwkeurig uw wisselwoning. 
Noteer gebreken of aanvullende wensen en 
draag er zorg voor alvorens ٧ de wisselwo. 
ning betrekt, dat de huiseigenaar uw wen؟ en 
heett ingewilligd. ٧ heeft recht op een korrekte 
afhandeling van uw wensen.
Indien ال de buurt w ilt verlaten, maar er is geen 
redelijk woning aanbod buiten de buurt, laat 
dan uw rechten op uw eigen woning In de buurt 
niet vervallen. Overweeg eventueel een lan. 
gere herhuisvestingsweg, n.l. via wisselwo؛ 
^ing, terugkeer naar eigen woning, woningruil 
en/of doorstroming.

2e. Iedere oorspronkelijke hoofdbewoner, onge
acht inkomen en g^nssam enste lling  heeft 
r؟ cht om terug te keren op zijn verbeterde WO
ning.

Advies C.W.S. Doe niet te snel afstand van 
dit recht, het verzwakt uw onderhandelings
positie met de woningcorporaties en/of ge
meentelijke woningdienst. Ook al heeft ٧  te 
kennen gegeven de buurt te willen  verlaten, 
dan verliest ٧  uw rechten pas op het moment, 
dat ٧  het huurkontrakt van een andere woning 
ondertekent.
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SOCIAAL-MEDISCH DIENSTEN CENTRUM

Vanaf 1969 is er herhaaldelijk vanuit de buurt bij de 
gemeente op aangedrongen, dat er een modern S0- 
ciaal-medisch dienstencentrum zou worden ge
bouwd in het kader van de wijkverbetering. Ook het 
onderzoek van bureau Veldkamp uit 1971 toont aan 
dat een dergelijk centrum als zeer noodzakelijk 
wordt beschouwd door de buurtbewoners. Het ko- 
mité heeft dan ook een belangrijke prio rite it gege
ven aan de bouw van een goed geoutilleerd dien- 
stenc^ntrum. £٢ wordt gedacht aan de volgende 
voorzieningen:

—  hulpverleningsdiensten voor bejaarden.
—  groepspraktijk van huisartsen en tandartsen.
—  spreekuren van medische en therapeutische 

specialisten.
—  spreekuur van sociaal-pedagoog ؛voor opvoe- 

dingsprablemen}.
—  geintegreerd algemeen maatschappelijke hulp

verlening.
—  uitleen gezamelijke krui$verenigingen .
—  openbare leeszaal en bibliotheek.
—  dagrevalidatie.
—  een eettafel en maaltijdendienst voor alleen

staanden.
—  enz. enz.

Om subsidie-technische redenen heeft de ambte
lijke projektgroep in ok؛©ber 1971 besloten to t de 
bouw van een open diensten centrum voor bejaar- 
aen en adviseerd© de gemeenteraad om Dejaarden- 
woningen en een open dienstencentrum  voor be
jaarden te bouwen op de plek Polanenstraat/Assen- 
delfstraat. Overeenkom$tig dit advies besloot de 
gemeenteraad een bedrag beschikbaar te stellen 
voor het ontwerpen van een bouwplan. Alhoewel 
dit alles niet uitdrukkelijk inging tegen de eisen en 
wensen van de buurt, besloot C.W.S. niet onvoor
waardelijk akkoord te gaan met het besluit om al
leen maar een dienstencentrum  voor bejaarden te 
bouwen. Het C.W.S. is van mening, dat dit alleen 
maar bijdraagt to t een verdere maatschappelijke 
isolering van de bejaarden. Bovendien worden de 
urgente sociaal-medische problemen in onze buurt 
er allerm inst mee opgelost. Het is tamelijk na'i'ef 
van de ambtelijke projektgroep om te denken, dat 
de bejaarden uit onze buurt alleen maar in aanmer
king zouden komen voor aangepaste moderne hulp
verleningsdiensten. Indien echter het ministerie  
van CRM achter d it beleid zit, dan zou het beter 
zijn, dat de projektgroep samen met het komité 
knokt voor een ander beleid in deze kwestie. Op de 
gezondheidszorg en op maatschappelijk werk mag 
beslist niet bezuinigd worden! In een schrijven aan 
de kommissie van bijstand van sociale zaken van de 
gemeenteraad heeft het C.W.S. in ieder geval nog
maals de noodzaak aangekondigd om te komen to t 
een bredere opzet van een dergelijk dienstencen
trum. Ondertussen is de □niversite it van Amster
dam afd. Andragologie op verzoek van het C.W.S. 
aan het uitzoeken in hoeverre een wetenschappe
lijk onderzoek naar sociaal-medische behoeften in 
de Spaarndammerbuurt mogelijk is. Een dergelijk 
onderzoek zou misschien fe ite lijk  kunnen aantonen 
dat betere voorzieningen op sociaal en medisch ge
bied hard en hard nodig zijn. Het kan ook een wa
pen zijn in het ombuigen van het beleid van sociale 
zaken t.a.v. de bouw van diensten centra.

EEN BELANGRIJK BESLUIT
Voorlopige goedkeuring onteigening 
per€elen Spaarndammerbuurt

Amsterdam 4 oktober 1972-

Aan de Gemeenteraad

In Uw vergadering van 28 oktober 1971 besloot ٧ , 
overeenkomstig onze voordracht van 19 oktober 
1971, no. 981, het stadsdeel Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt aan te wijzen als verbeteringsge- 
bied. Tevens nodigde u ©ns uit, voorstellen v©or 
te bereiden voor de verwerving van gronden en op
stallen aan de A.ssendelftstraat en de Polanen■ 
straat, bestemd voor de bouw v،an een bejaarden- 
hof met open dienstencentrum. Bij Uw besluit van 
28 oktober 1971, no. 933, stelde ٧ een krediet be
schikbaar ten behoeve van het maken van een 
schetsontwerp v©©r de b©uw van genoemd bejaar- 
denhof.
Aangezien een bouwplan inmiddels is opgesteld, 
dienen ter utvoering  daarvan thans de v©orberei- 
dende maatregelen te worden genomen to t tijdig  
verwerving van de nog niet aan de gemeente t©e- 
behorende percelen. Daartoe is aan de desbetref
fende eigenaren schrifte lijk  verzocht, hun eigen- 
d©mmen aan de gemeente te verkopen. Daar de 
pogingen om alle eigendommen langs minnelijke 
weg te verwerven slechts ten dele zijn geslaagd, 
stellen wij ٧ ٧٥٠٢ , het middel van onteigening toe 
te passen. Wij stellen ٧ voor, de onteigening te 
baseren op art. 77, lid ٦, sub 3 أ ten behoeve van 
een !٨ het belang van de volkshuisvesting uit te 
voeren bouwplan), subsidiair art. 77, lid 1, sub 2 
[ten behoeve van de ontruiming van oppervlakten 
in het belang van de volkshuisvesting) der Ontei
geningswet. De te onteigenen percelen zijn op de 
kaart, gemerkt I, behorende bij het hierna volgende 
ontwerp-besluit, met rood aangeduid.
In casu omvat het te onteigenen gebied 117 perce
len, waarin begrepen ongeveer 60 bedrijven en on
geveer 580 woningen, die van zeer matige bo٧w- 
technische kwalite it zijn. W©ontechn؛sch zij□ 322 
van de ongeveer 580 woningen niet te verbeteren. 
Zij hebben o.m. een gebrekkige indeling, onvold©en- 
de lichtoppervlak, onvoldoende privaten en zijn 
brandgevaarlijk. Voorts zijn ruim 100 andere wonin
gen weliswaar niet meer te verbeteren, doch nog 
wel voor korte duur bewoonbaar.
Uit een onderzoek in het betrokken wijkgedeelte ؛s 
gebleken, dat de bew©ners van de af te breken per
celen in het algemeen geen overwegende bezwaren 
hebben, hun woningen te verlaten.
Ten einde to t bedoelde onteigening te geraken 
dient Uw Vergadering als eerste stap een besluit te 
nemen to t de voorlopige goedkeuring van het plan 
t©t ©nteigening van de desbetreffende eigendom
men, op genoemde tekening, gemerkt I, aangeduid 
met rood.
Op grond van het vorenstaande hebben wij, in over
eenstemming met het advies van de Commissie 
voor de Publieke Werken en de Stadsontwikkeling, 
de eer ٧ voor te stellen, het volgende besluit te 
nemen:
De Gemeenteraad van Amsterdam,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wet
houders van 4 okt©ber 1972,

Besluit:

voorlopig goed te keuren het plan to t onteigening 
van de eigendommen, die op de bij dit besluit be
horende kaart, gemerkt I, zijn aangeduid met rood, 
ten beh©eve van een in het belang van de volks
huisvesting uit te voeren bouwplan, subsidiair ten 
behoeve van de ontruiming van oppervlakten in het 
belang van de volkshuisvesting, in casu ten einde 
medewerking te kunnen verlenen aan de verwezen
lijking van een bejaardenh©f met ©pen-diensten- 
ce n tru m -

Afschrift van dit besluit zal aan Burgemeester en 
Wethouders worden gegeven.

Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam,

Samkalden, burgemeester.
w. M. Morren, secretaris.

ONBEWOONBAAR VERKL.A..A.RD

De gemeenteraad heeft besloten het advies van het 
College van B. en w. te moeten aanvaarden to t on- 
bewoonbaarverklaring van een aantal woningen in 
de Spaarndammerbuurt, alleen gelegen binnen het 
gebied waar het bejaardenhof is gepland.
Het betreft de percelen:

ASSENDELFTSTRAAT —  13 t/m  21 vanaf de vloer 
van de eerste étage, (nr 23 is reeds lang ge
leden vanaf de begane grond onbewoonbaar 
verklaard);

HOUTRUKSTRAAT —  1 t/m  13 en nr 33 vanaf de 
vloer van de eerste étage en nr 9 vanaf de 
vloer van de tweede étage;
Volgens het Gemeenteblad d.d. 7-2-'72 zijn de 
in slechte staat verkerende percelen 19 t/m  23 
en het in zeer slechte staat verkerende per
ceel 31 reeds door de Gemeente aangekocht 
en zal in dit geval de onbewoonbaarverklaring 
vrij eenvoudig zijn.

POLANENSTRAAT —  11 en 22 vanaf de begane 
grond en nr 13 vanaf de vloer van de eerste
"

Over perceel nr 15 w©rdt n©g overleg gepleegd. 
Reeds eerder zijn in dit gedeelte van de Pola- 
nenstraat woningen onbewoonbaar verklaard.

Men dient er rekening mee te houden, dat niet ge
noemde étages of parterres van deze percelen t.z.t. 
volgen.
Om in ambtelijke termen te spreken zullen: ” ge- 
noemde woningen indien bewo©nd moeten zijn ont
ruimd binnen 6 maanden, te rekenen van de dag, 
waarop de tijd to t beroep tegen het besiuit to t on- 
bewoonbaarverklaring is verstreken of waarop dit 
besluit is gehandhaafd."
Ter verdudelijking  dient het volgende.
Indien binnen de daarvoor vastgestelde termijn 
n©ch door de huurder, noch door de verhuurder be
roep !و aangetekend tegen het d©or de Gemeente
raad genomen besluit, wordt het bordje "onbe- 
wo©nbaar verklaarde woning”  aan de gevel gebracht 
en wordt de huurprijs van deze woning die van 31 
december 1950 en moet de woning binnen zes 
maanden zijn ontruimd.

AFWa CHTEN EN NIETS DOEN
Wat de huurders nu moeten doen is GEWOON AF
WACHTEN. We hebben dit reeds eerder geschre
ven en herhalen het gezien de vele vragen die wor
den gesteld.
Pas nadat ٧  van de Gemeente bericht hebt gehad 
(schrïftelijk. want veelal krijgt ٧  ©©k bez©ek van 
een maatschappelijk werker [s ter), dat ٧  de WO
n in g  moet verlaten, ٧  woningen aangeboden zult 
krijgen, maar ©©k zelf een w©ning mag z©eken, kunt 
٧ aan de slag gaan.
Dan pas komt ٧  ook in aanmerking voor de 
/  3.000,—  verh^$k©$tenverg©eding.
٧  wordt dus NIET zo maar uit Uw woning gezet, 
zoals velen denken, ٧  behoeft ook niet elke aange- 
b©den w©ning te aanvaarden. Wel dient ٧  te be
denken, dat de nieuwe woning afgestemd dien te 
zijn op Uw gezinsgrootte. Onze werkgroepen Alge
mene Sociale Begeleiding en Bejaardenv©©rzienln- 
gen en zeker de Wijkpost voor Bejaarden, zullen 
in deze een belangrijke rol gaan spelen, omdat in
middels de W.B.V. Patrimonium aan het renoveren 
slaat en in hetzelfde tijdvak ook daar plm. 80 ge
Zinnen verplaatst m©eten w©rden. Een ware v©lks- 
verhuizing dus.

"CLANDESTIENE BEWONERS”
Bij deze ©nbewoonbaarverklaringen gaat het vraag
stuk van de zogenaamde "clandestiene bewoners' 
reeds een rol spelen.
Tijden$ de op 7 en 14 februari '72 gehouden verga
deringen met buurtgenoten die straks moeten ver
huizen als gevolg van de b©uw van het bejaarden- 
h©f, is de vraag ge$teld h©e het gaat met hen, die 
met toestemming van de eigenaar in dit gebied een 
woning hebben, daarvoor huur betalen, maar waar 
de eigenaar in gebreke is gebleven, de woning voor 
de onbewoonbaarverklaring te melden.
Het C.W.S. heeft tijdens de vergaderingen gesteld, 
dit probleem bij de desbetreffende instanties aan 
de orde te zullen stellen er van uitgaande, dat ook 
deze huurders recht hebben op dezelfde facilite iten  
als de andere huurders.
Thans kan worden medegedeeld, dat deze huurders 
z u lle n  worden beschouwd als DE BEWONER. De 
dienst Herhuisvesting zal een bewijs van toestem
ming van de huiseigenaar in de vorm van huurkwi. 
tanties aanvaarden. Zij krijgen de /  3.000,—  ver
huiskostenvergoeding en krijgen ook voor hen pas
sende woningen aangeboden.
Mensen die na de onbewoonbaarverklaring op een 
dergelijke woning kruipen, vallen buiten deze rege
ling. Eigenaar en bewoner zijn dan in overtreding. 
Het C.W.S. hoopt hiermede duidelijkheid te hebben 
gebracht en de ongerustheid te hebben weggeno
men.
Indien het bestuur dit nodig oordeelt, zal een bij
eenkomst worden belegd met een forum van ter
zake deskundigen om zodoende nog meer informa
tie  te verstrekken.

م. بر . Curière sr.

Het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt 

eist de bouw van 240 
arbeiderswoningen in de 

Nova Zemblastraat 
uit te voeren als 
herhalingsbouw


