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BEWONERS GEMEEIMTEWONINGEN IN □E AANVAL

BEWONERSBELANGEN

Na een korte pauze kwam de discussie eerst goed

De conclusie daarbij was dat de huren bij het 
uitvoeren van de zg. hoge renovatie t§ hoog 
zijn voor de huidige bewoners.
Uit de enquête van de □ienst Volkshuisvesting 
bleek dat 35% van de bewoners de buurt uit zou 
willen. Indien de huren echter betaalbaar blijven 
zal waarschijnlijk geen mens de buurt uitgaan. 
Voorts stelde men, dat als de Gemeente doorgaat 
met deze hoge renovatie, het hek van de dam is en 
de hele bevolking hiermede te maken krijgt.
Men heeft nl. verzuimd de woningen op te 
knappen in een tijd  dat een en ander veel goed
koper was.
Men drong er bij de vertegenwoordigers van de 
Gemeenteraadsfracties op aan er voor op te treden 
dat bij de verbouwing van de woningen de huren 
niet hoger worden dan f9 0 ,— â f 100,— per
m a a n d .
Verder vond men het niet logisch dat alle huurver
hogingen na 1970 doorberekend gaan worden in 
de huren van de nog te verbeteren woningen.
De betreffende gemeentewoningen zijn op dit 
ogenblik afgeschreven.
Door het ontbreken van keuken en badcel en de 
akties van de huurders is de huurstop per 1-6-1970 
to t stand gekomen. Waarom deze facultatieve 
huurverhogingen?

ONDERNEMERSBELANGEN

De afgevaardigde van de Dienst Volkshuisvesting 
stelde dat er nooit een eind aan de huur
verhogingen zal komen, omdat ook de kosten van 
levensonderhoud e.d. omhoog gaan. Met deze op
vatting kon men het echter niet eens zijn en men 
stelde dat het al een uitgemaakte zaak ^a s  dat er 
hoge renovatie kwam omdat de regering en de 
aannemers daar het meeste brood in zien. Een 
goed dat schaars is, daar verdient men aan. 
W oningwetwoningen valt niets aan te verdienen. 
De Nationale Woningraad heeft echter aangetoond 
dat de kostprijs van de woningen veel lager kan. 
Verder wees men op de gang van zak©n bij Patri
monium. Toen daar nl. de zaken rond waren ging 
de aannemer eisen stellen waardoor de ver- 
bouwingskosten nog veel hoger kwamen. De prak
tijk bij Patrimonium heeft al uitgewezen, dat de 
bewoners die eerst voor hoge renovatie waren, 
hier later op terugkwamen, omdat hen toen pas 
bleek hoe hoog in werkelijkheid de huur ging 
worden.

Zie verder pagina 3 kolom ١

□ E VAKBEWEG!NG
Elders in dit nummer vindt ٧ afgedrukt de inhoud 
van een brief gericht aan de drie vakcentrales

We b^vel^n deze brief, waarvan de inhoud voor 
zichzelf spreekt, dringend in uw aandacht aan.

ء ي ؛

Proefwoning Zaandammerplein

Verder noemde hij het noodzakelijk om met het 
C.W.S. de aktie te organiseren en door te gaan 
totdat men naar ons luistert.
Het gaat hier echter niet alleen om de 600 ge- 
meentewoningen, het zijn ook de woningbouwver
enigingen waarmede gezamenlijk aktie moet 
worden gevoerd.
De heer Curière wees er op dat er reeds een goede 
samenwerking in de buurt is. Tevens stelde hij dat 
de huren in het leven van de buurtbewoners een 
belangrijke rol spelen en dat de woningen ver
beterd dienen te worden ٧٥٥٢ de huidige be- 
woner؟
Voorts stelde hij dat in de enguête van de Dienst 
Volkshuisvesting de vraag ontbrak of de mensen 
wilden blijven wonen in de door henzelf opge
knapte w ^ in g .  Indien dit nl. gevraagd was, zou 
zeker 80% van de bewoners gekozen hebben voor 
een keuken en een badcel. De meerderheid van de 
bewoners heeft zelf zijn woning verbeterd. 
Waarom dit slopen?
١٢. N. A. Raap, voorzitter van de projectgroep, 
deelde mede, dat er gevraagd w ordt om een 
alternatief in het zg. lage niveau. Met de proef- 
woningen is aangegeven wat voor mogelijkheden 
er zijn. Dus ook een lage renovatie met een be
paalde huur. De heer Raap sprak tegen dat er 
geen goede voorlichting is geweest wat betreft de 
huren van de woningen. Bij het bezoek aan de 
proefwoningen zou er niet in eerste instantie over 
de huren gepraat zijn.
Hij legde uit dat lage renovatie is berekend op 
f 22.000, in 1970. Hierin zit ook de winst van de 
aannemer en de B.T.W., alsmede gemiddeld 10ه/ه 
bouwkostenstijging. Het bedrag van f  30.000,— 
komt door het samenvoegen van de woningen 
hetgeen erg duur is.

SKI'S

De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard met 
het voorstel van het C.S.W. om aan de hewoners 
van de Spaarndammerbuurt gratis een klein model 
ski ter beschikking te stelien.
Kunnen ze op de trotto irs skiën, want lopen is 
praktisch door de hondestront niet meer mogelijk. 
Hondeneigenaars zijn van deze gratis verstrekking 
uitgesloten, tenzij ze kunnen aantonen dat hun 
lieverdje in de goot poept.

C ^ ic u s

BEWONERS G E M E E N T W؛' ONINGEN AAN  
HET WOORD

Van de huurdersvereniging 'Spaarndam' ontving 
de redactie het hiernavolgende verslag van de op 
19 december 1972 gehouden bewonersvergadering 
in het Speeltuingebouw op het Zaandammerplein. 
(De tussenkopjes in het verslag zijn van de 
re d ^ tie )- De Vergadering was uitermate goed 
bezocht, zodat velen genoegen moesten nemen 
met een staanplaats.

D E  VERGAPERI^M

Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van de 
huurdersvereniging Spaarndammerplantsoen, het 
Westen, bewonerscommissie het <3sten,Amster- 
dam-Zuid en Patrimonium, de voorzitter van de 
federatie van huurdersverenigingen van gemeente- 
woningen, de heer w. Wildeman, voorzitter van 
het C.W.S-, de heer p. H. Curière, leden van het 
C.W.S. en diverse afgevaardigden van de direktie 
van de dienst Volkshuisvesting.
De heer p. Both, voorzitter van de H.V. Spaarn- 
dam, opende de vergadering en na de aanwe؛؛i- 
gen welkom geheten te hebben, stelde nij in zijn 
inleiding o.m. aan de orde dat gezien het inkomen 
van de meeste bewoners, 1/3 minder dan f 660,— 
netto per maand en 1/3 tussen de f  660,— en 
f 885,— netto per maand, het niet anders kan, dat 
bij het vaststellen van de huren bij welke renovatie 
dan ook, hoog of laag, hiermede terdege rekening 
moet worden gehouden.
Temeer, daar B. en W. in een schrijven aan de be
woners d.d. 17 juni 1971 inzake Stadsvernieuwing 
duidelijk stellen: 'Dat de huren van verbeterde en 
nieuwe woningen zullen moeten worden afge
stemd op de inkomens van de bewoners en dat 
goed wonen in die buurten moet worden mogelijk 
gemaakt, ook en vooral voor de mensen met de 
lagere inkomens.'
Voorzitter wees op het feit, dat uit de enguête van 
de Dienst Volkshuisvesting is gebleken dat ١«% 
van de bewoners gebruik maakt van de fietsenstal 
ling op het Zaandammerplein.
Gezien de heersende w ^ in g n o o d  is het derhalve 
niet wenselijk een 13-tal woningen op te offeren 
voor fietsenstallingen.

HET KAN GOEDKOOP

Na deze korte inleiding betoogde de heer 
Wildeman o.a. dat in de Gemeenteraad aan B.en 
w. is gevraagd geld ter beschikking te stellen voor 
lage renovatie. De Commissie van Bijstand zal hier 
binnenkort nader op ingaan.
Dat eenvoudige renovatie niet duur behoeft te zijn, 
bewijst de W.B.V. Rochdale, waarbij de huur
verhoging niet boven de f2 5 ,— â f 3 0 , — per 
maand komt.



Advies- en informatiecentrum

HUISWERKKLAS NAAR W ^ K C E N T R U M [  

Goed nieuws voor ouders en kinderen van de 
Spaarndammerbuurt!
Met ingang van 19 februari wordt de huiswerkklas 
weer dicht bij huis gehouden, nl. in het 
Wijk-gebouw Spaarndam, Polanenstraat 90.
Buim vier maanden was de klas gevestigd in de 
Hudsonschool aan de Roggeveenstraat. Voor 
velen was dit te ver weg. In de donkere dagen van 
november, december en januari bleven veel kinde
ren liever thuis.
Daarom is hardnekkig geprobeerd om een andere 
ruimte te vinden. Brieven naar de gemeente over 
een lokaal in het oude Anker/Schroef-gebouw 
aan de Spaarndammerstraat brachten geen resul
taat. Het hele gebouw bleek al toegewezen aan 
kunstenaars. Nadat ook andere pogingen gestrand 
waren, bleek uiteindelijk het wijcentrum te willen 
helpen. Met deze oplossing zijn we erg blij.
Voor kinderen uit de Zeeheldenbuurt en omgeving 
die nu op de huiswerkklas zitten w ordt inn^iddel؛  
naar een mogelijkheid gezocht om hen te kunnen 
blijven helpen.
De bedoeling van de huiswerkklas, voor zover nog 
niet bekend, is om kinderen te helpen die 
moeilijkheden hebben op een school voor 
voortgezet onderwijs (Mavo, Nijverheidsschool, 
LTS, Leao, enz.) £ ٢ w ordt geprobeerd om de 
kinderen zó te helpen dat zij tenslotte zelf verder 
kunnen, Ook voor hen die thuis geen plekje 
hebben om te studeren wil de huiswerkklas een 
oplossing zijn.
De tijden van de huiswerkklas zijn nog steeds: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half 
v ijf to t half zeven. De kosten: f  10,— per maand 
en f 5 ,— inschrijfgeld aan het begin, terwijl twee 
kinderen uit één gezin f 15,— hoeven te betalen. 
Voor vragen, opmerkingen en inschrijvingen kunt ٧ 
zich richten to t het Samenwerkingsproject Spaarn- 
dammerbuurt, Spaarndammerstraat 34, tel. 231679 
(vragen naar Hans van der Jagt) of buurthuis ©ns 
Huis, Nova Zemblastraat 90a, tel. 247316 (vragen 
naar Leo Vroman).

foto Hans V. d. Boogaard

VOOR WE HET VERGETEN

Velen hebben ons aangesproken over de smart- 
lappen-pagina in voornoemd dagblad en de vraag 
gesteld of leden van het C.W.S. ook aan deze 
reportage hebben medegewerkt, waarbij vooral 
op passages werd gewezen die beledigend voor 
de bewoners werden geacht.
Medegedeeld kan worden dat de voorzitter van het 
C.W.S. een interview heeft geweigerd en dit u it
eindelijk heeft toegestaan in het bijzijn van het 
dagelijks bestuur. Op het laatste moment, toen 
het D.B. reeds bijeen was, werd het interview van 
redactiewege afgebeld, (sic!)
©ver het verlenen van medewerking door in de 
buurt gestationeerde ambtenaren is door het 
C.W.S. contact opgenpmen met het hoofd van de 
desbetreffende dienst

DE VOORPOSTAM BTENAAR IN a k t i f

Dank zij doortastend optreden van de voorpost- 
ambtenaar, zijn regelingen to t stand gekomen 
waardoor het mogelijk wordt dat het speelterrein 
achter het buurthuis "Ons Huis”  tegen het voor
jaar beschikbaar komt voor de jeugd. Een speciale 
toegang is gecreëerd waardoor het mogelijk wordt 
dat de kinderen vrij in en uit kunnen lopen.
Met de daaraan verbonden werkzaamheden wordt 
binnenkort een aanvang gemaakt. Ook enkele 
winkeliers zijn dankzij zijn optreden — dit in 
samenwerking met het C.W.S. — uit de puree 
geholpen.

Foto Hans ٧. d. Boogaard

ERNSTIGE W A A R SC H U W IN G

Wederom zijn tientallen huurders opge
schrikt door de ontvangst van een venijnig 
briefje van hun huiseigenaar of ze maar 
eventjes — en dan volgen bedragen to t zelfs 
een paar honderd gulden toe — aan achter
stallige huur willen betalen, waarbij gelijk de 
nodige dreigementen wat staat te gebeuren 
als de betrokkene niet betaalt.
Van huurschuld is echter geen sprake, want 
het betreft het bedrag aan niet betaalde 
huurverhogingen.
Omdat de eigenaar nalatig bleef zijn eigen
dom te onderhouden en de facultatieve 
huurverhoging op grond daarvan geweigerd 
kon worden, deden zij dat, maar . . .

W AT IS GESCHIED

Lang geleden is hun met een vriendelijk ge
zicht en vrij zeker nog vriendelijker babbeltje 
een nieuw huurcontract ter tekening aange
boden, want och, dat andere was al zo oud 
en moest nodig vernieuwd worden.
Met hun handtekening verplichten zij zich 
echter meteen vijf jaar achtereen elke w ette 
lijke huurverhoging te betalen.
Waar ze geen erg in hadden was, dat het 
contract de zgn. vijf-jaar-clausule bevatte.

TEKEN NOOIT

Wanneer het nieuw ter tekening aangeboden 
huurcontract in voor ٧ slechtere zin afw ijkt 
van het oude, teken dan niet.
De huiseigenaar kan slechts verzoeken, zo
nodig dreigen, maar kan ٧ niet to t tekenen 
verplichten.
Hij kan niets tegen ٧ ondernemen hoe 
gaarne hij dat zou willen.

HET AUTOKERKHOF

De onderhandelingen over het stukje erfpacht- 
terrein binnen het woonblok 7aanstraat —W nr- 
merveerstraat zijn thans lo  ver gevorderd, dat 
binnenkort de ontruim ing een feit zal zijn. Het zal 
overgaan in handen van de gemeente en 
gelijkertijd worden opgenomen in de groenvoor
ziening.
Op het deel gemeentegrond w ordt ook binnenkort 
een aanvang gemaakt met de eerste werkzaam
heden t.b.v. de groenvoorziening.
Om de bewoners van de benedenhuizen toch van 
enig p r iv a y  te verzekeren zal de 3-meter hoge af
scheiding komen, te bestaan uit 1 meter hout en 
daarboven 2 meter gaas. Langs het hout komt 
aan de terreinzijde struikgewas.
Onzerzijds wordt aangedrongen op overleg tussen 
overheid en huiseigenaren om na de sloop van 
alle klandestiene bouwsels bijv. te komen to t een 
soort eenheids berg/werkplaats i.v.m. het ontbre
ken van een zolderruimte. E.e.a. mag geen huur
verhoging to t gevolg hebben.

HULDE

aan de pl.m. 30 vrijwilligers en organisatoren van 
het "Open H of”  waardoor ruim 30 bejaarden een 
onvergetelijke 1ste Kerstdag in het wijkcentrum- 
gebouw hebben gehad. Dit even ter rectificatie, 
want het "N ieuws van de Dag" van 2 jan. '73 zag 
alleen maar de 85-jarige opa Van Beek. Logisch, 
maar dat is een familiegeheim.

HET ADVIES- EN INFORMATIECENTRUM  
GEOPEND

Op maandag 29 januari is ons advies- en 
informatiecentrum op zeer toepasselijke wijze ge
opend.
Natuurlijk ontbraken de bloemen niet.
Onze administratrice, mevrouw c. Zonneveld- 
Hemelaar, die het centrum overdag zal bemannen, 
werd door de fam. De ،Jager en de comité-leden 
met bloemstukken welkom geheten in haar 
nieuwe werkruimte.
De Belangengemeenschap winkeliers en Huur- 
dersversvereniging Spaarndammerplantsoen felici
teerden het C.S.W. met haar aanwinst ook met 
een plantenhulde, waarvoor langs deze onze
dank
's Avonds vergaderde onze secretaris met de 
voorzitters van bewonerscommissies en h u u rd e rs - 
verenigingen om de grondslag te leggen voor een 
gigantisch plan de campagne voor de buurt en 
kwamen er gelijkertijd pl.m. 20 aktivisten tezamen 
om van hier uit op pad te gaan om met de w er
kers van de huurdersvereniging ''Spaarndam " de 
bewoners van de gemeentewoningen hun mening 
te vragen• over de renovatie en deze vast te 
leggen in een petitie waarvan ٧ de resultaten 
elders kunt lezen.
Naast advies- en informatiecentrum zal de winkel 
aan de Spaarndammerstraat 143 vooral een aktie- 
centrum moeten zijn — en aan aktiviteiten heeft 
het sinds de opening niet ontbroken.
Naast het C.S.W., dat een apart adviesuur krijgt, 
zullen de verschillende bewonerscommissies en 
huurdersverenigingen er hun adviesuur kunnen 
krijgen en hun bestuursvergaderingen kunnen 
houden.
Overdag zal de adviesmogelijkheid beperkt zijn om 
de administratrice niet teveel in haar werkzaam
heden te hinderen
Vooral voor bejaarden zal worden uitgezien naar 
adviesuren die min of meer overeenkomen met 
die van de W ijkpost Bejaardenvoorzieningen. 
Nadere mededelingen hierover volgen nog.
Al met al kan het C.S.W. er trots op zijn in de be
langrijkste straat van onze buurt een lokaal te 
hebben van waaruit alle aktiviteiten in het belang 
van onze buurtbewoners georganiseerd en geleid 
worden.

P. H. Curière sr., 
voorzitter C.W.S.

Foto Hans v.d. Boogaard

Bewoner aktief werkzaam in ons advies- en informatie
centrum



DE SC HO O NM AA KAKTIE

Zoals w ij reeds in de vorige krant schreven is de 
schoonmaakaktie een groot succes geweest — 
straten autovrij — vuilvrij enz. enz. Bijgaande fo to  
geeft daar nog eens een goed beeld van.

DOCH HOE HOUDEN ٧ ٧ □  HET zo?

٧٧؛ ] dachten, dat dit niet zo moeilijk was als alle 
buurtbwoners blijven meewerken.

W AAROM B.v. ZOVEEL POEP OP DE 
TROTTOIRS??

W AAROM HET NIEUWE SPAARNDAMMER- 
PLANTSOEN, W AAR OOK UW KIND SPEELT,
TE BEVUILEN??

HOUDT UW HOND AAN DE LIJN EN I A A T  

HEM/HAAR DE BEHOEFTE DEPONEREN IN DE 
GOOT.
(Het bestuur van het wijkcentrum heeft intussen 
een verzoek gericht aan de wethouder voor de 
Stadsreiniging speciale hondentoiletten in de 
Spaarndammerbuurt aan te doen leggen. Onder
handelingen hierover vinden thans plaats).

EN VERDER KUNT ٧  MEEWERKEN DOOR:

Uw vuilnis niet voor 6 uur dinsdag- en 
vrijdag-ochtend buiten te zetten. De plastic 
zakken goed ؟lich t te doen en de kranten met 
touw  te bundelen.
Uw overtollig meubilair w ordt op dinsdag gratis 
weggehaald. Bel een dag tevoren tel. 180397.

VEEG 2 keer per week uw trottoir. Volgens de 
wet bent ٧ dat verplicht

PUIN. Deponeer d it niet op straat. Kan beperkt 
gestort worden in een schuit: 2e Hugo de Groot
straat 45.

H O D T  UW  S P A A R N D A M M E R B U U R T  

LEEFBAAR

ه

HUURVERHOGING BETALEN 
JA OF NEE?

Op 1 april a.s. zal een nieuwe faculta
tieve huurverhoging van kracht worden. 
Indien ال niet weet  of ٧  al dan niet moet 
betalen, kom  dan naar ons advies- en 
in ^ m a t ie c e n tru m ,  Spaarndammerstraat
143. Wij zijn in de week  van 19 t /m  23 
maart elke avond van 19 —2 .ه3ه ٧٧٢  ge
opend om  ٧  van advies te  dienen en te  
helpen.
Indien mogelijk neem dan ٧١١١ huur
contract mede.

O N C E R T  TAVENU OP 7 APRIL A.s.

Op zaterdag 7 april 1973 geeft de muziekvereni
ging TAVENU haar jaarlijkse con<؛ert in het car- 
tesius Lyceum, Piet ^ondriaanstraat 140 waarvan 
de toegang geheel gratis is. W ij geven d it concert 
noodgedwongen in genoemde zaal, da^r de 
Spaarndammerbuurt nog niet in het bezit is van 
een zaal voor een dergelijk concert.
TAVENLJ verzorgt die avond een zeer gevarieerd 
programma voor elk wat wils en tevens zal die 
avond haar jeugdorkest optreden.

Vele oudere personen zouden misschien graag dit 
concert willen bijwonen, maar kunnen dit niet 
door een of andere handicap.
Nu heeft het bestuur — in samenwerking met het 
W ijkcentrum 'Spaarndam' — voor men؟ en die 
daar naar toe wiilen, het volgende georganisseerd. 
٧  geeft zich op bij het W ijk؟ entr^m of bij de 
secretaris van TAVENU en w!j zullen proberen 
vrijwilligers te krijgen in het bezit van een auto, 
die ٧ dan heen en weer zullen brengen. Mocht ٧ 
hiervan gebruik willen maken, w ilt ٧ zich dan zo 
spoedig mogelijk opgeven bij onderstaande adres
sen:
W ijkcentrum Spaarndam, Polanenstraat 90, 
tel. 248855
c. ^  ^a nd e rs , Polanenstraat 85 III, tel. 65996 
G. Rensen, 1e Weteringdwarsstraat 62 II, 
tel. 65337
c. j .  Wanders Jr., Prins Hendrikkade 20—21, 
tel. 240097
(Gaarne voor 31 maart a.s.)

c. j .  Wanders, seer. TAVENU

IN M E M O R IA M  ONZE Q U D ^O O R ZITTE R  
H. MEIJER

Vrijdag 16 februari jl. werden wij opgeschrikt door 
het verschrikkelijke bericht, dat onze oud-voorzit- 
ter en nog Buitengewoon Wijkraadslid, de heer H. 
Meijer, plotseling was overleden.

Wij konden het niet geloven, omdat w ij de dag 
tevoren nog met hem spraken tijdens de voor
lichtingsavond over hart- en vaatziekten in ons 
gebouw, Polanenstraat 90.

De heer Meijer is zijn hele leven ge^teresseerd 
geweest in het verenigingsleven in de Spaarn- 
dammerbuurt. Wie kende hem eigenlijk niet?
Als voorzitter van het Gemengd Koor Erato?

Als voorzitter van het Amsterdams Operakoor 
Spaarndam?
Als voorzitter van het volkstuinpark Zonnehoek? 
Als voorzitter van de Jeugdcommissie van De 
Germaan?
Als voorzitter van het W ijkcentrum 'Spaarndam'?

In al deze funkties ontmoeten w ij hem als de 
stimulator van vele aktiviteiten. Zijn bezielend 
woord bracht velen er toe om mee te helpen aan 
het organiseren van toernooien, concerten, waar
onder uitwisselingen met koren in binnen- en bui
tenland, enz.
Vooral in zijn kwaliteit als bestuurder en voorzitter 
van het W ijkcenrum 'Spaarndam' heeft hij veel 
voor de Spaarndammerbuurt kunnen doen. Hij 
werkte mee aan het to t stand komen van o.a. het 
Brediusbad, het kinderdagverblijf Prinses Marijke. 
Hij voerde o.m. een harde strijd met het Gemeen
tebestuur voor het behoud van de recreatie 
(voetbalvelden en volkstuinparken) aan de Spaarn- 
dammerdijk; jammer genoeg zonder resultaat. 
Onder zijn mede-verantwoordelijkheid kwamen 
vele organisaties to t stand: 5 mei vieringen, va- 
kantiebestedingen, culturele voorstellingen enz. 
enz.

Je kunt trachten in een enkel woord de veelzijdig
heid van de heer H. Meijer te belichten. Het is 
echter bijzonder moeilijk. Wij kunnen alleen stel
len, dat een goed en eerlijk man, die bovendien 
altijd klaar stond voor een ander, van ons is 
heengegaan.

Moge zijn vrouw en kinderen de troost en kracht 
vinden om dit smartelijke verlies te kunnen 
dragen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Bestuur en wijkraad van het 
W ijkcentrum 'Spaarndam'

-IE KAN ME  VERTELLEN HOE 
LAAT  OF HET IS

sprak de voorzitter van de huurdersvereniging 
'Spaarndam' (gemeentewoningen) en overhan
digde namens de H.V. 'Spaarndam' aan onze 
voorzitter een prachtige klok voor het advies- en 
informatiecentrum.
Hartelijk dank vrienden, we zullen er voor zorgen 
bij de tijd te blijven.

De schoon gemaakte en parkeer/oze Houtrijkstraat



GEBOUW  W IJKCENTRU M  
S PA A R N D A M

Moderne  zalen voor

UITVOERINGEN
F IL M V O O R S T E L L IN G E N

KLAVERJASSEN
REPETITIES
VERGADERINGEN
RECEPTIES
BRUILOFTEN ENZ. ENZ.

Inlichtingen bij de beheerder: 
A. Stokvis, Polanenstraat 90, 

telefoon  64278

O

SWB
Stichting W ijkvoorziening^j ٧٥٠٢ Bejaarden

W IJKPOST  VOOR  BEJAARDEN

* Heeft u vragen ©٨٦ hulp of advies ©f w ilt ٧ zo 
maar eens iets weten?
De w ijkpost is er voor dienstverlening en hulp aan 
oudere buurtbewoners.

vakantiemogelijkheden:

De w ijkpost kan ٧ informatie verstrekken over een 
aantal vakantiemogelijkheden speciaai vooï oude
ren.
Als ٧ graag op vakantie w ilt en niet weet hoe of 
waar naar toe, komt ٧ dan eens bij ons langs. 
Misschien kunnen wij ٧ op weg helpen.

Invalidenwagens

Door bemiddeling van wijkcentrum Spaarndam 
heeft de w ijkpost de beschikking gekregen over 
twee nieuwe invalidenwagens, Deze wagens 
kunnen uitgeleend worden aan hen die af en toe, 
voor een o f meerdere dagen, een wagen nodig 
hebben.
Wanneer een invalidenwagen voor permanent 
gebruik noodzakelijk is kunt ٧ met ons komen be
spreken via welke weg zo een wagen aangeschaft 
kan worden.

Medewerkers  gevraagd

Medewerking van buurtbewoners is noodzakelijk 
voor het organiseren van hulp bij:
* boodschappen/lichte verzorging
* regelmatig bezoek
* karweien, zoals hulp bij verhuizing, technische 

klusjes, tuinen opknappen (vergoeding hiervoor 
in nader overleg).

Daarnaast zijn ook voor het organiseren van

* huishoudelijke hulp bij bejaarden

mensen uit de buurt nodig. Regelmatige huis
houdelijke hulp bij het werk dat bejaarden zelf niet 
meer kunnen is betaalde hulp: per drie uur

Tot ؛١٧  toe kan de wijkpost meestal nog net vo l
doen aan de vragen bejaarden om h^ishoude-

Naarmate de zomer en de vakanties dichterbij 
gaan komen zal d it weer moeilijker gaan worden. 
Daarom doen w ij nu al een beroep op die mensen 
die zich juist gedurende die tijd, al is het maar 
voor één ochtend per week, beschikbaar kunnen 
stellen.

Het adres van de wijkpost:

Spaarndammerstraat 141, tel. 238843 
(bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.30— 11.00 uur)

Schiemanstraat 2, tel. 220514 (gebouw w ijk 
centrum)
(bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.30— 11.00 uur).

Namens de wijkpostleiding,
E. M. Vogelezang —Stoute

DE VO O R U C H TIN G S A V O N D  OVER  HAR T
EN VAATZIEKTEN

Donderdag 15 februari jl. woonden een ca. 
50—TAL Spaarndammerbuurtbewoners deze 
voorlichtingsavond bij.

Het werd een goede avond, waar na de film  
'Levenslijnen', dr. R. Th. V. Dam, cardioloog, ver
bonden aan de Prof. Durrerkliniek een medische 
voordracht hield over het aktüele onderwerp hart
en vaatziekten.

Onder het motto 'VOLKSVIJAND NR. ٦ ' vertelde 
de heer Van Dam, dat het aantal gevallen waarin 
hart- en vaatziekten voorkomen de laatste jaren 
onrustbarend zijn toegenomen. Er zijn weinig 
Nederlanders die niet in hun naaste omgeving 
slachtoffers kennen o f hebben gekend van hart
infarcten, angine pectoris, hoge bloeddruk, her
senbloeding, vaatkramp enz. Er moet nog veel 
onderzoek gebeuren naar de diepe oorzaken van 
deze ziekten, doch vaststaat, dat een aantal 
risicofactoren, zoals

T E  VEEL SIGARETTEN ROKEN
VET ETEN
TE WEINIG BEWEGING en
TEVEELZORGEN EN SPANNINGEN 

ER MEE TE MAKEN HEBBEN.
Hoe deze risicofactoren zich to t elkaar verhouden, 
hoe ze elkaar be?nvloeden e.d. staat niet vast, wel 
echter dat van de mensen met duidelijke risico
factoren ٦٥ to t 20% inderdaad een hartinfarct 
krijgt; van die zonder risicofactoren praktisch 
n ie m a n d -
Dat betekent, dat hart- en vaatziekten zeker bij 
jonge mensen in een groot aantal gevallen te 
voorkomen zijn. De preventie is hier uiteraard 
moeilijker, dan die van de ziekten waartegen 
inenting mogelijk is. W il de hart- en vaatziekten- 
bestrijding goed op gang komen, dan is VEEL 
RESEARCH en BEVOLKINGSONDERZOEK nood
zakelijk.

Na de pauze werden een aantal vragen aan de 
heer Van Dam gesteld.

W A A R S C H U W IN G  VOOR  ALLE 
BUURTBEWONERS

HO NDENBEW AKING  BIJ DE VOETBAL
VELDEN  V A N  SDZ  AAN  DE 
T R A N S F O R M A T O R W E G

Daar de clubhuizen van sportverenigingen nogal 
een vrij druk bezoek krijgen van de 'heren' in
brekers is in samenwerking met de vereniging 
SDZ en De Hondenvereniging De Hoofdstad 
hondenbewaking ingesteld bij het clubhuis van de 
vereniging SDZ.

Waarom deze waarschuwing?

Omdat een hond uiteraard niet het verschil ziet en 
weet tussen bv. een kind en een inbreker en er 
dus uiteraard iets zou kunnen plaatsvinden, dat 
voor een inbreker bestemd zou zijn en niet voor ٧ . 
Overdag kunt ٧ er lopen, uw kind laten spelen, 
doch wanneer 's avonds het clubhuis 'onbemand' 
is, dan gaat de hondenbewaking in.

NIEUWE  VOOR W AARD EN  VOOR  
VRIJSTELLING  VA N  VER M AKELIJKHEIDS
BELASTING  . . . EEN V E R B E T E R IN G I

December jl. nam de Gemeenteraad het besluit de 
grens voor vrijstelling van betaling van vermake
lijkheidsbelasting te verhogen to t f 3 ,  — .

Dit betekent, dat voor aktiviteiten met vermake- 
lijkheidskarakter, welke in het kader van het 
jeugd- en jongerenwerk worden georganiseerd, 
een uiterste bedrag mag worden gevraagd van de 
bezoekers, zonder dat vermakelijkheidsbelasting 
behoeft te worden betaald.
Deze ontheffing w ordt ook verleend, indien het 
kader van de betreffende aktiviteit to t dansen ge
geven wordt.

De ontheffing dient echter aangevraagd te 
worden. Voor het jeugd- en jongerenwerk zijn hier
voor formulieren verkrijgbaar bij de Amsterdamse 
Jeugdraad, Oranje Nassaulaan 51. Per werkee^he؛d 
moeten twee formulieren worden ingevuld. Beide 
ingevulde formulieren terugsturen naar de AJR, 
die voor doorzending zorg draagt naar de belas
tingadministratie. Deze stuurt de vrijstelling recht
streeks naar de belanghebbende terug.

GOED NIEUW S  OVER  DE 
HAR TAM BU LANCE

Het zal ٧ nog bekend zijn, dat een werkgroep van 
het W ijkcentrum Spaarndam in samenwerking 
met de Stichtingen HANIF en VAN GANZER 
HARTE in 1970 een TALENTENJACHT ORGANI
SEERDE, DAT ZIJN CLIMAX KREEG tijdens de 
grote NACHTSHOW op 15 MEI 1971 IN HET 
THEATER CARRE, W AAR EEN KEUR VAN 
ARTIESTEN HUN BELANGELOZE MEDEWER
KING VERLEENDEN.

DE OPBRENGST VAN DEZE AKTIE W AS 
f 25.896,24, welk bedrag aan de Stichting Van 
Ganzer Harte werd overhandigd.

Het verheugt ons thans ٧ te kunnen mededelen 
van de Stichting Van Ganzer Harte het volgende 
schrijven te hebben ontvangen.

STICHTING VAN GANZER HARTE
p.a. M. Caransa, Herengracht 579, Amsterdam

Amsterdam, 3 januari 1973

Zeer geachte heren Vogel en V. d. Linden,

In d it schrijven vindt ٧ de specificatie, die ik van 
de GG en GD ontvangen heb.
U kunt hieruit opmaken, dat uw succesvolle 
avond in Carré TWEE  AM B U LA N C ES  voor hart
patiënten heeft opgeleverd met nog enige bij
komende kosten.
Ik heb nl. mijn voorzitter en penningmeester voor
gesteld voorlopig VIJF wagens in te richten, om 
20% korting op de defibrillator te krijgen.

Aangezien een hartpatiënt LA N G ZA A M  VER
VOERD MOET WORDEN, د KUNNEN WE DE 
NAAM  HARTRENwagens wel vergeten en niet 
meer gebruiken.

Het is mijn bedoeling deze 5 ambulances, duidelijk 
herkenbaar als gebruikt voor hartpatiënten, aan 
te bieden aan Burgemeester en Wethouders, 
eventueel wethouder Verheij op de binnenplaats 
van het stadhuis. Vanzelfsprekend krijgt ٧ en 
degenen, die meegewerkt hebben een uitnodi
ging. Daar praten we nog wel over. Er moet de 
nodige publiciteit aan gegeven worden om de be
volking van Amsterdam te laten merken, dat zij, 
behalve een gedeelte van de DURRERKLINIEK 
ook nog VERVOERMOGELIJKHEDEN hebben be
werkstelligd.
Verder heb ik van Burgemeester en Wethouders 
bericht gekregen, dat de 'Zilvertram ' op 7 april 
a.s. mag rijden. Dus gaarne een beroep op de 
groep Majorette's, die in uw gebouw repeteren.

Aanvankelijk had ik bezwaar tegen 5 ambulances, 
omdat er maar 6 broeders de apparatuur kunnen 
bedienen. Het is mij echter gebleken, dat de GG 
en GD meerdere broeders in opleiding heeft ge
nomen, waarvan de jongeren speciaal zeer 
enthousiast zijn. Ze gaan een maand naar de 
kliniek van prof. Durrer en lopen college bij mijn 
schoondochter, die anaesthesiste is.
Mijn bedoeling is uiteindelijk om bij wijze van 
spreken alle ambulances (25) in Amsterdam in te 
richten, doch zal mij daarover beraden of zulks 
geen weggegooid geld is.

u  bent weer op de hoogte en ik hoop in de 
toekomst meerdere berichten te kunnen door
geven.

Met vriendelijke groeten,
w.g. dr. K. Posthuma

DIE BERICHTEN  ZIJN  ER!

Op zaterdag 24 maart a.s. te 11 uur 's morgens 
zullen de eerste drie hartambulances aan Burge
meester en Wethouders van Amsterdam worden 
aangeboden. Dit zal geschieden op de binnen
plaats van de garage van de GG en GD aan de 
Valckeniersstraat.

BU٧ RTCENTRUM  DE SCHROEF, W E S T Z A A N S T R A A T 63, 
T E L E F O O N  82 64 29

Buiten het normale programma willen we jullie wijzen op de mogelijkheid dat 
jullie na schooltijd (van 3.30 — 5.30) in het clubhuis terecht kunnen om allerlei 
aktiviteiten te doen.
Ook op woensdagmiddag is het clubhuis voor jullie open.
Voor de jeugd van 15 jaar en ouder is er op maandagavond van 8 —12 uur 
gelegenheid aan aktiviteiten naar keuze deel te nemen.
Op dinsdagavond is er ook instuif en op vrijdag is er disco-avond.

De Staf



W.A.S.P.'E T IT IE

De bewonerscommissie van de woningbouwver
eniging W.A.S.P. heeft een bespreking gehad met 
de heer De □root over de bestemming van deze 
woningen in de ©ostzaanstraat.
Tijdens het gesprek zijn w ij er achter gekomen, 
dat het afbraak of renovatie wordt.Het is toch wel 
erg om deze woningen af te breken als er door 
r؟ novatie nog heel goede woningen van te maken

©nze voormalige voorzitter, dhr. Peeters, heeft ons 
niet zo mooi behandeld door alles alleen te doen. 
Wij wisten niet eens dat er een w on ingco^d ina to r 
bestond. De heer Peeters hield ieder commissie-lid 
overal buiten.
□ heer Jaggie, hoofdopzichter van onze woning ج
bouwvereniging, had de proefwoningen al aan Pa- 
trimonium-keden verhuurd. Daardoor was er geen 
woning voor bezichtiging meer over. De hee^ De 
©root heeft d it toen direct ongedaan gemaakt.
Nu zal medio maart het proef(؛ortiek voor bezichti
ging worden opengesteld.
We hopen dat er nu een beter contact tussen be
woners en de commissie to t stand zal komen.

Namens de bewonerscommissie, 
T. Meyer, voorzitter

Naschrift C.S.W.

Als deze krant verschijnt hebben inmiddels be
sprekingen plaats gevonden tussen uw bewoners
commissie, het C.S.W. en de ambtelijke Project
groep.
Gezien de toestand waarin de woningen verkeren 
zullen verstrekkende maatregelen vrij zeker niet 
kunnen uitblijven.
Wanneer een vergadering w ordt uitgeschreven 
om met ٧ te overleggen wat er in deze dient te 
gebeuren zal uw aller aanwezigheid van groot 
belang zijn.

c.

SPIJKERS  MET  KOPPEN

AAN  DE GEMEENTERAAD  VAN  
A M S TE R D A M

©ndergetekenden, allen huurders van gemeente- 
woningen spreken zich uit tegen de bestaande 
plannen to t verbouwing van de woningen, omdat 
de huuruitkomsten daarvan de draagkracht van 
het merendeel van de bewoners W.O.  vele bejaar
den, te boven gaat;
verlangen dat de huren niet meer bedragen dan 
f  120,— — f 130,— per maand en zonodig een 
verbouwing in een eenvoudiger vorm met een 
minder grote huurverhoging.
Verlangen in ieder geval, dat de verbouwingen op 
basis van vrijwilligheid gaan plaatsvinden.
Namens het bestuur van de huurdersvereniging 
" ^ A A R N D A M "

P. Both, voorz.
mevr. c. Reyns—V. d. Poel, secr., 
Spaarndammerdijk 101 Amsterdam

H E T  R E S U L T A A T  V A N  DE  P E T I T I E

Aantal woningen 663

reeds gerenoveerd 81
proefportiek 9
onbewoond 4
hoofdbewoner in ziekenhuis 4
herhaaldelijk niet thuis 25

“  J23_

Aantal gevraagde hoofdbewoners 540
Waarvan petitie ondertekende 451

Aantal dat weigerde te tekenen 89

80% der bewoners is het dus eens met de ؛(Ruin
.petitie

De voorzitters van de bewonerscommissies en 
huurdersverenigingen onder voorzitterschap van 
Chris de Vries, secretaris C.W.S., beraden zich 
thans over een pakket van eisen wat straks aan 
de betreffende wethouders zal worden voor
gelegd.

Foto Hans ٧. d. Boogaard

TOT S L O T -  NU ٧ !!!

Zijn er in uw woonblok resultaten bereikt nadat 
daarvoor gezamenlijk of door ٧ alleen is opge
treden;
zijn er grieven of klachten;
meld het ons d.m.v. een briefje wat ٧ zonodig bij 
een aan ٧ bekend c.w.s.-lid in de bus kunt 
deponeren.
©ok kunt ٧ daarvoor terecht bij ons advies- en 
informatiecentrum.
Maar . . . kon} met ingezonden stukken, dat 
maakt onze krant nog leesbaarder.

P A T R IM O N IU M  VR A A G T  HULP

In de te renoveren woningen in de Oostzaanstraat 
en omgeving worden 's avonds en misschien ook 
's nacht$ onvoorstelbare vernielingen gepleegd aan 
de nu leegstaande huizen. De daar aanwezige aan
nemer staat elke morgen voor de treurige taak zijn 
de dag daarvoor met zorg gesteld timmer- en 
m e ts e lw e rk  weer van voren af aan te moeten 
maken door deze moedwillige vernielingen.
Buiten de woede van de werkmensen gaat dit 
natuurlijk gepaard met vertraging in het uitvoe- 
ringsprogramma en grote financiële verliezen. Er is 
op de uren dat er niet gewerkt wordt een waker 
met hond, maar deze man kan niet overal tegelijk

Is het mogelijk via de wijkkrant een oproep aan de 
omwonenden te doen om buitensporigheden on
middellijk te melden aan de politie e.d.? Gaarne uw 
medewerking hiervoor.

De directie

Waar moet dat heen?
Hoe zat dat gaan?
Waar kom t die rotzooi toch vandaan?

INFORMATIE  VAN  
W.B.V. 'A M STE R D A M -ZU ID '

De hele maand februari is onze proefwoning Knol- 
lendamstraat 32 hs. voor de bewoners van onze 
woningbouwvereninging te bezichtigen.
De meeste van onze bewoners hebben al gerea
geerd en het strookje achter in het renovatieboekje 
ingeleverd.
Voor diegenen, die dit nog niet hebben gedaan, 
doen w ij via deze krant nog even een beroep om 
dit strookje in te vullen en in de bus van de 
proefwoning te werpen.
©ok als ٧ geen interesse hebt, de woning te be
zichtigen, omdat ٧ bv. toch de buurt uitgaat, ver
zoeken wij ٧ het strookje met naam e.d. toch 
retour te sturen met de opmerking ©EEN 
INTERESSE.
Na februari zal de woning gedurende de maand 
maart één middag per week open zijn voor andere 
bewoners van de huurt-
De soc. werkster van onze woningbouwvereni
ging zit elke donderdagmiddag van 2.30 uur to t 
3.30 uur in de proefwoning. ٧ kunt met uw pro
blemen op sociaal gebied inzake de renovatie ook 
bij haar terecht.

Bewonerscommissie
'Amsterdam-Zuid'
Sekr. mevr. De Vey, 
Knollendamstraat 36'

س - .

Verv^g  van pagina 1

REQERINQSP©LITIEK

De heer Wildeman ging in op het in de discussie 
aan de orde gestelde en wees op de nota Volks
huisvesting, waarin een huurverhoging voorgesteld 
wordt van 20% ineens voor 1975. De mensen zien 
de renovatie dan ook terecht als een middel to t 
huuropdrijving.
Het is duidelijk dat er meer geld beschikbaar moet 
komen voor nieuwbouw en de woningverbetering. 
Hij stelde voorts dat alle bewonerscommissies 
tegen het onttrekken van woningen voor de bouw 
van fietsenstallingen zijn. In de Gemeenteraad is 
besloten dat het slopen van woningen voor de 
bouw van fietenstallingen in de Staatsliedenbuurt 
niet door gaat.
Voor wat betreft het prijsverschil tussen hoge en 
lage renovatie speelt vooral de afschrijvings
term ijn. A fschrijving van de lening voor lage reno
vatie is beduidend korter dan voor hoge renovatie, 
die gesteld is op 40 jaar. Indien deze term ijn ook 
zou gelden voor de lage renovatie dan was de huur 
veel lager.

INSPRAAK!!!

Woningverbetering moet geschieden via inspraak 
van de bewoners.
In de Staatsliedenbuurt kwam de Huurdersver- 
eniging met eigen plannen, doch deze werden 
gewoon van tafel geveegd. In de Staatsliedenbuurt 
liggen de verbouwingskosten thans gemiddeld op 
f 55.000,— per woning. Hierin zit een w inst
percentage verwerkt van 20 to t 30% alsmede 16%

Tenslotte deelde hij mede op te zullen blijven 
treden voor betaalbare huren, ook in de Commissie 
van Bijstand.

APPEL!!!

De heer Curière vatte deze vergadering samen als 
een appèl aan de Overheid van hetgeen de 
bewoners willen.
Hij wees op de akties in het land tegen de maat
regelen van Udink en stelde dat er wel miljarden 
voor de oorlogsbegroting worden uitgetrokken, 
doch de regering te weinig geld beschikbaar stelt 
voor de Volkshuisvesting.
Tenslotte deelde hij mede, dat het C.W.S. moties 
naar de Gemeenteraad heeft gezonden inzake de 
geplande vuilverbrandingsoven in het W estelijk 
havengebied en de door de gemeente ingevoerde 
rioolbelasting.
De heer Both sloot de vergadering en benadrukte 
nog eens dat wij bij B. en w. zullen moeten aan 
dringen op het gestelde in de nota Stadsver
nieuwing, nl.. dat de huren van verbeterde en 
nieuwe woningen zullen moeten worden afge
stemd op de inkomens van de bewoners en dat 
goed wonen in die buurten moet worden mogelijk 
gemaakt, ook en vooral voor de mensen met 
lagere inkomens.

Huurdersvereninging
,'SPAAR N D AM ”

BEWONERS  GEMEENTEW ONINGEN  WIJZEN  
DURE  R EN O VA TIE  AF

Op de door. de huurdersvereniging Spaarndam ge
organiseerde vergadering zijn de voorstellen voor 
de hoge renovatie met algemene stemmen 
afgewezen.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente werd 
duidelijk gemaakt, dat de hoge renovatie zulke 
huren zal opleveren, dat deze onbetaalbaar zullen 
worden voor de huidige bewoners.
Huren van f 200,— to t f 300,— voor woningen in 
de Spaarndammerbuurt zijn vokomen onaan
vaardbaar, maar zullen het gevolg zijn van de 
voorstellen, die nu door de gemeente op tafel zijn 
gelegd.
ften^vatie? JA,  M A A R  BETAALBARE  HUREN.
Daarom stellen wij voor, dat alleen de lage 
renovatie zal gedaan worden en dat dan op basis 
van volledige vrijwilligheid.
Er is inderdaad grote behoefte aan verbetering 
van de woningen; grotere keukens en douches is 
een eerste vereiste, maar dat tegen een huur
verhoging die de f 30, per maand niet te boven 
mag gaan. Dat dit mogelijk is, heeft de renovatie 
bij de woningbouwvereniging Rochdale bewezen, 
wezen.
©ok voor de bejaarden zal er een goede regeling 
moeten komen, zodat zij niet verplicht worden 
hun buurt te verlaten.
Ter ondersteuning van de eis voor de lage reno
Vatie (een grote keuken en een douche) houdt de 
huurdersvereniging Spaarndam een petitie, die 
aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden, 
voordat de voorstellen in de raad behandeld zullen 
worden.
©NDERSTEUNT DEZE PETITIE EN ZET uw 
HANDTEKENING WANNEER EEN VAN ©NZE 
MEDEWERKERS BIJ ٧ AAN DE DEUR K©MT.

Huurdersvereniging Spaarndam
P. Both, voorzitter,
mevr C. Reyns—V. d. Poel, secr.

Renovatie Hembrugstraat/Oostzaanstraat 

Foto Hans ٧. d. Boogaard



SOCIAAL  R A A D S M A N  GEEPT RAAD
Bij de sociaal ٢aadsman kan men te٢echt voor 
allerlei zaken waar men geen oplossing voor 
weet. ٧ kunt 1001 vragen en problemen aan de 
sociaal raadsman voorleggen, o f zo maar eens 
vertrouwelijk uitpraten.
Zijn taak is ook in woord en geschrift zo goed 
mogelijk informatie te verstrekken, daartoe enkele 
voorbeelden.

Algemene  Bijstandswet
De in gemeente Amsterdam geldende bijstands
normen zijn vanaf 1 jan. 1973:

voor 1 persoon f 379,60
voor 2 personen f  542,35
voor 3 personen f 553,40

De bedragen zijn per maand berekend

Daarbij dient geteld de buur en de ziekenfonds
premie, huur, excl. centr. verw.
Voorbeeld: Norm 2 personen f 542,35
ziekenfonds f 2740ز
huur f  80,—

AOW 2 personen f  597,50 f 697^50

boven de norm, geen bijstand

f 542,35 
f 180,—

f 27^40 

f 749,40
AOW  f 697,50

٠ 51,90 
bijstand per maand

Aanvragen voor bijstand dienen ingediend te 
worden ten kantore Gem. Dienst, Raamstraat 18, 
geopend maandag t/m  vrijdag van 8.45 — 11.15 
uur en van 13.30—15.30 uur.

Vrijstelling Reinigingsrecht en rioolbelasting

Om het nu heel kort en duidelijk te zeggen: V rij
stelling voor betaling reinigingsrecht en rioolbelas- 
ting wordt a lleen verleend als men uitkering 
k r^h te n s  de A lgem ene  B ijs ta n d sw e t h ee ft of 
als men in vergelijkbare financiële omstandig
heden verkeert.
Meent men voor vrijstelling in aanmerking te 
komen, dan kan men dat verzoek via de sociaal 
raadsman laten regelen.

A a n g if te  In k o m s te n b e la s t in g  1972

De sociaal raadsman is immer bereid geweest 
jaarlijks ae aangiften ink.bek. voor zijn cliënten te 
verzorgen.
In؟ aande 1 febr. 1973 is hierin een wijziging 
gekomen.
Vanaf 1 febr. 1973 to t 15 april 1973 kunt ٧ voor 
mondelinge informatie en assistentie bij het in 
vullen van de aangifte ink.bel. 1972 terecht bij 
ambtenaren van de Rijksbelastingen, die wat de 
Spaarndammerbuurt betreft, zitting houdt in 

kantoor MARNIXSTRAAT 290 A (ATVA) 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 — 12 uur en van 13.30 — 16 ٧٧٢ .

Het kantoor Marnixstraat is te bereiken met de 
tramlijnen 7, 10 en 17.
Vanuit de Spaarndammerbuurt is de beste ver
binding bus 12 op Centraal Station overstappen 
op lijn 17, uitstappen halte hoofdbureau van 
politie. Het ATVA-gebouw is naast het politie
bureau gelegen.
Voor de goede orde: de sociaal raadsman blijft 
zijn dienstverlening doen in het kantoor Zaan- 
straat t.0. 97, de enige uitzondering to t 15 april 
1973 is dus de hulpverlening bij het doenj van 
aangiften 1972.

Spreekuur van de sociaal raadsman is: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9 —12 uur.
Maandagavond van 18.30 — 20 uur.
Telefoon 22 78 54.

© M  TE ONTHOUDEN

In de keet aan het Spaarndammerplantsoen w or
den de navolgende spreekuren gehouden: 
maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9-12 
٧٧٢ . Voorpost Bureau Bestuurscontacten: de heer 
s. p. de Graaf, algemene informatie. 
Woensdagmorgen van 9-12 uur: mej. V. Brouwers, 
Gem. Dienst Herhuisvesting, informatie over 
renovatie e.d.
Vrijdagmorgen van 9-12 uur: de heér H. Janmaat, 
Gem. Dienst Volkshuisvesting, informatie over WO
ningverbetering e.d.
Het spreekuur van Bouw- en W oningtoezicht 
wordt tijdelijk waargenomen door de Voorpost van 
Bestuurscontacten op de bovenvermelde uren Evt. 
afspraken voor de ambtenaar van Bouw- en W o
ningtoezicht kunnen via de heer De Graaf voor 
woensdagmorgen geregeld worden.

2 personen 
huur

ziekenfonds

Tekening: K. Willemen

OPROEP AAN  DE VAKBEWEGING

In opdracht van een gecombineerde vergadering 
waar ruim 30 buurtvertegenwoordigers aanwezig 
waren, heeft het dagelijks bestuur zich op 29 ja
nuari 1973 met een schrijven to t de hoofdbesturen 
van het NVV, NKV en CNV gewend.
We laten hier de volledige inhoud van de brief 
volgen en roepen alle vakbondsleden op het in de 
brief omschreven verzoek op * hun vakbonds- 
vergaderingen aan de orde te stellen.

Geacht bestuur,
Tijdens haar vergadering d.d. 18 januari 1973 met 
de vertegenwoordigers van woningbouwcomm is- 
$ie$ en huurdersverenigingen, heeft het Comité 
Wijkverbetering Spaarndammerbuurt (C.W.S.), 
met belangstelling kennis genomen van in de pers 
verschenen berichten, dat de drie vakcentrales, 
waaronder het uwe een eisenpakket voorbreiden 
dat aan een nieuwe regering of kabinetsformateur 
zal worden aangeboden.
Alhoewel de in het concept-basisprogram ge
noemde punten ons zeer goed aanspreken, willen 
we ons als C.W.S. beperken to t de daarin met 
name genoemde maatregelen inzake de huren en 
de verhoging van de woningproduktie.
Onder meer wordt gesteld, ^at de door drs. B. ل . 
Udink gedachte extra huurverhoging van 20ه/م 
definitief dient te verdwijnen.
Ongetwijfeld zal deze eis door alle werknemers, 
middenstanders en studerende jeugd van harte 
worden toegejuicht.
Daar het volgens de persberichten niet uitgesloten 
moet worden geacht, dat bepaalde punten weg
gelaten en/of toegevoegd zullen worden, spreken 
de ter vergadering aanwezigen de hoop uit, dat 
deze eis gehandhaafd zal blijven.
Daar drs. B. ل . Udink, dank zij het verzet van be
volking, woningbouwvereningingen ح□ gemeente
besturen, reeds een stap terug heeft moeten doen 
inzake de huurharmonisatie, verzoekt het C.S.W. ٧ 
de hiernagenoemde twee eisen eveneens in uw 
pakket te willen opnemen:

— afschaffing v؛n  de huurharmonisatie en
-  afschaffing van de huurliberalisatie.

Zou ondersteuning van de vakbeweging in de strijd 
voor de bouw van voor arbeiaers betaalbare 
woningen en tegen de huurharmonisatie en huur- 
liberalisatie al van grote betekenis zijn, nog belang- 
rijker is, indien door de vakbeweging op landelijk 
niveau, dan wel indien dit naar uw mening meer 
effect sorteert, provinciaal, d.m.v. protestvergade- 
ringen, demonstraties of anderszins de bevolking 
wordt gemobiliseerd ter ondersteuning van eerder
genoemde eisen.
Deze ideeën worden op de vele bewonersver- 
gaderingen vaak naar voren gebracht, reden voor 
ons, om dit onder uw aandacht te brengen.
Een eensluidend schrijven is gezonden aan NKV 
en CNV.
Met belangstelling uw antwoord tegemoetziende,

hoogachend,
w.g. het dagelijks bestuur

INGEZONDEN  STUKKEN

Onze 'Aktiekrant' is voor ٧ , maar ook van ٧ .
Zet daarom uw mening, idee, goed- of afkeuring 
op papier en deponeer het in de brievenbus van 
ons centrum Spaarndammerstraat 143.
Bedenk dat meningen van buurtgenoten onze 
krant nog leesbaarder maken.
Alleen stukjes voorzien van naam en adres komen 
voor publikatie in aanmerking.Vermeld wel of ٧ al 
of niet uw naam geplaatst w ilt hebben.
Ongeveer om de twee maanden hopen we de 
krant te laten verschijnen.

Redactie

RATTEN

zijn heel leuke en lieve diertjes. Zij vreten je boel 
stuk, brengen besmetting over etc.
Help dus mensen, gooi veel brood en etensresten 
voor duiven en andere vogels naar beneden, des 
te meer van die l ie v ؟ rd je s  komen er. 
u bewijst uzelf en uw buren daarmee ook nog een 
ander plezier.
I loe meer ٧ de wilde duiven voedert, hoe meer er 
ook daarvan komen en met hen — RODE LUIS. ٧ 
ziet w at dat stukje brood en dat etensrestje voor 
plezier oplevert aan ٧ de daad.

SPIJKERS  MET  KOPPEN

Proficiat ir. j .  M. Ossewaarde

In "A ktiekran t" nr. 2 van januari 1972 is op satiri
sche wijze de draak gestoken met het plaat$en 
van een tramkaartenautomaat aan de stille zijde 
van de Spaarndammerstraat. De directeur van het 
GVB heeft een en ander sportief opgevat en 
daadwerkelijk en snel gereageerd. Het duurde 
maar 1 jaar.
Stiekum heeft hij de automaat laten overplaatsen 
naar de overzijdè, dus de drukke en juiste zijde 
van de $traat-
Hetzelfde geschiedde op de Spaarndammerdijk.
Nu nog zo’r>, automaat in de Zaanstraat bij de 
begin/einohalte van de gemeentebussen 12—40 
en 42 en voorwaar ir. Ossewaarde krijgt een 
borstbeeld in de spaarndammerbuurt.

LANG  GEWACHT  EN STIL GEZWEGEN . . .

Niet elke directeur is zo vlot als bovengenoemde. 
Die van de Dienst der Publieke Werken had er 
pl.m. 2 jaar voor nodig om to t de conclusie te 
komen dat we gelijk hadden en dat herbestrating 
van het tro tto ir in de Spaarndammerstraat geen 
overbodige luxe is.
Maar goed, hij ؛s b e g o n n e n  om in 1973 zijn beste 
beentje voor te zetten en in januari is een aan
vang gemaakt met de herbestrating.
Nu maar hopen dat de goedertierendheid van ir. 
G. H. Meyer zich ook uitstrekt to t de trotto irs in 
de Assendelft- en Knollendamstraat.

B O U W -  EN  W O N IN G T O E Z IC H T

Met een scherp gesteld schrijven heeft het 
C .w .s.z ich  to t de directeur van de Gemeentelijke 
Dienst voor Bouw- en W oningtoezicht gewend en 
protest aangetekend tegen de overplaatsing van 
de reeds meermalen in onze krant genoemde in
specteur, de heer Walree.
Deze ambtenaar, die als het ware een spoor 
van resultaten achter zich laat, moet weg en 
Spaarndammer- en Staatsliedenbuurt zullen w or
den samengevoegd to t het ambtsgebied van één 
inspecteur, die terzijde wordt gestaan door een 
leerling, aldus onze informaties.
Het C.W.S. is van mening, dat het wegtrekken van 
deze voor de bewoners zeer aktieve ambtenaar, 
niet getolereerd kan worden in een buurt met een 
paar honderd huiseigenaren waarvan de meesten 
i.v.m. verwaarlozing en verkrotting van hun 
eigendom achter hun broek gezeten moet worden 
en zelfs een tweetal woningbouwverenigingen als 
"Eigen Haard”  en "H et Oosten" daarvan ook 
beticht kunnen worden-
Het C.W.S. heeft aangekondigd, dat wanneer 
geen bevredigend antwoord op haar brief on t
vangen mag worden, gemeenteraad en pers 
ingeschakeld zullen worden en zonodig andere 
midftelen beraamd zullen worden.
Een afççhrift van deze brief is aan wethouder ،ا  
ل . Kuijpers gezonden met het verzoek om 
interventie in het belang van de buurt.


