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* Com ité ٨٠؛ H et Dagelijks Bestuur van ؤ 
٤ Wijkverbetering Spaarndam m erbuurt ؛ 
w أ enst alle m edew erkenden en bevriende ؛ 
relaties in 1975 veel succes bij hun w آ erk ة 

en evenals alle buurtgenoten een geluk- I إ 
kig en voorspoedig n ieu w jaar. i ؛

Fotokopieerapparaat
Met het steeds omvangrijker worden van de werk
zaamheden, w ordt de noodzaak to t uitbreiding van 
ons machinepark dagelijks urgenter.
Alleen dank zij het dagelijks meewerken van een 
vrijwillige kracht in ons Infocentrum, aangevuld 
met vele anderen, ieder op eigen terrein, lukt het 
onze administratrice nog haar veelomvattende t a a k  

enigszins te volbrengen. Veel geld w ordt uitge
spaard door het gratis rondbrengen van de post, 
en verspreiden van onze 'AKTIEKRANT'.
Hoeveel buurtgenoten hieraan meewerken moge 
blijken uit het feit dat meestal in twee dagen — 
merendeels in de avonduren — ruim 5000 kranten 
worden verspreid. Verlichting en vereenvoudiging 
van het werk en dus ook een vlottere werkwijze 
zou het bezit van een fotokopieerapparaat be
tekenen, maar zo'n ding kost een paar duizend 
gulden.
Tijdens een reeds eerder genoemde gezellige 
avond hebben de aktivisten de eerste steen gelegd 
door spontaan
TWEEHONDERDVUFTIG GULDEN 
bijeen te brengen.
Op ٧ allen doen we een beroep om door middel 
van grote en kleine bedragen de benodigde 
contanten bijeen te brengen.
Alle bevriende relaties waarvoor door onze admi
nistratie vaak werk wordt verricht dan wel voor 
wier belangen het c w s  opkomt zullen voor een 
bijdrage worden benaderd.
Ze hoeven echter niet op de brief te wachten, maar 
kunnen evenals ٧ de bijdrage storten of overschrij
ven op onze gemeentegirorekening C7578 t.n.v. 
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, dan 
wel in ons Infocentrum, Spaarndammerstraat 143 
tegen ontvangst van een kwitantie het geld per
soonlijk overhandigen.
Geef vlot en veel . . .  ٧ verlicht de taak van hen 
die ook voor uw belangen vechten.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Het dagelijks bestuur van het c w s

APPÉL %

SPREEKUREN

ADVIES EN IN O R M A T IE C E N T R U M , 
SPA A R N D A M M ER STR A A T 143, 
TELEFOON 82.58.53

Overdag:
Maandagmiddag 13.30 — 15.00 ٧٧٢ (bemand 
door mevr. Zonneveld)
□indagmorgen 9.30—11.30 uur (bemand 
door mevr. Zonneveld)
□onderdagmorgen 9.30 — 11.30 uur (bemand 
door mevr. Zonneveld)

's Avonds:
Dinsdagavond 19.00 — 20.00 uur (bemand 
door de heer Klein —Nagelvoort) 
Donderdagavond 19.00 — 20.00 (bemand ooor 
de heer De Vries)

Kopi؛ voor de volgende krant dient uiterlijk 31 jan. 
1975 in ons bezit te zijn. م أ أ * ء ة م ة ه ق ا ا ا ء ا ا ء

Enige tijd geleden vervoegde zich ten huize van 
onze voorzitter een ouderpaar om inlichtingen over 
het huren van een halve woning in de Polanen- 
straat bestemd voor hun zoon.
De huurprijs lag beneden de f 50,— per maand, 
dus vrij nietwaar, voor een woonvergunning werd 
gezorgd, en, zo deelde de bemiddelaarster van de 
makelaar mee, trekt ٧ zich maar niets van het ver
haaltjes aan, want 
HET DUURT NOG WEL 5 JAAR 
voor deze huizen worden gesloopt-

Middel؟  de bemiddelaarster van de makelaar die 
weer in opdracht van de eigenaar werkte moest 
wel f 1.750,— handje contantje worden betaald. 
Nadat hun was duidelijk gemaakt, dat het niet u it
gesloten was dat de sloop binnen een jaar voor de 
deur zou kunnen staan wat naderhand onder
schreven werd door de voorpostambtenaar waar 
het echtpaar zekerheidshalve naar was verwezen, 
keerden ze tevreden en gelukkig huiswaarts want 
pa en ma hadden eerst inlichtingen ingewonnen 
dan had zoonlief f 1.750,— plus enige duizendjes 
aan opknapkosten kwijt geweest en of een w oon
vergunning inderdaad verstrekt was moets maar 
afgewacht worden.

TE UWER INFORMATIE

nog te dien aanzien een belangrijk gedeelte uit een 
artikel van de gemeentelijke dienst herhuisvesting 
verleden jaar gepubliceerd in onze 'AKTIEKRANT' 
nr. 4/1973.

Een woonvergunning is niet alleen vereist 
maar ook in het belang van de bewoner. In
dien u een woning wordt aangeboden door Her
huisvesting of door een woningbouwvereniging 
kunt u erop rekenen dat u, als ٧ de woning w ilt 
hebben, ook een woonvergunning krijgt. Anders 
ligt het bij epn aanbieding van een eigenaar/ 
makelaar of wie zich daarvoor uitgeeft. Het 
merendeel van de eigenaren/makelaars is uiter
aard bona fide en op de hoogte van de regeling 
voor de woningtoewijzing. Een gedeelte is dat 
echter niet. Dat betekent dat het van groot belang 
is een woonvergunning af te wachten alvorens 
een woning van een eigenaar/makelaar te 
betrekken. Immers, als de aanbieding buiten Her 
huisvesting om is gegaan moet de bewoner de 
woning vaak weer op last van de gemeente on t
ruimen. De bewoner zonder woonvergunning ver
liest daarbij niet alleen de woning maar vaak ook 
hoge 'overnamekosten'.

Dit geldt ook ٧٠٠٢ woningen m et een ١١٧٧٢ 
van minder dan f5 0 ,— p.m. Ook voor deze 
woningen is een woonvergunning vereist. H^t 
verschil met woningen met een huur van meer 
dan f5 0 ,— p.m. is dat een urgentiebewijs niet 
nodig is. Dat wil zeggen, iedereen komt ongeacht 
leeftijd, gezinsgrootte enz. in aanmerking voor een 
woning met een huur van minder dan f 50, د  p.m. 
Toch is een woonvergunning niet alleen vereist 
maar vooral in het belang van de bewoner. Her
huisvesting geeft namelijk geen woonvergunning 
af voor woningen, die in verband met sloop, 
renovatie of onbewoonbaar verklaring binnen 
afzienbare tijd ontruimd moeten worden.
In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt staat 
een groot aantal woningen met een huur van 
minder dan f5 0 ,— p.m. op de nominatie voor 
sloop, renovatie en onbewoonbaar verklaring. Het 
komt herhaaldelijk voor dat deze woningen 
worden 'overgedaan', al dan niet met medeweten 
van de eigenaar/makelaar. Na enige tijd blijkt de 
woning dan door de gemeente ontruimd te 
worden. De bewoner is woning en 'overname
kosten' kwijt. En bewoners zonder woonvergun
ning komen bij ontruim ing niet in aanmerking 
voor aanbieding van een andere woning en niet 
in aanmerking voor de tegemoetkoming in de ver
huiskosten ة  f3000, — .

م
ââ□ Aderen - oudere 
jeugd - ouders - : 
onderwijzend pereoneel 
jeugdleidere(^ere) e□ .̂

Het is op verzoek van een groot aantal bejaarden,
invaliden, alleenstaanden, maar ook zg. klande- 
stiene bewoners, dat ik me to t ٧ wend nu de kerst
dagen en de jaarwisseling in aantocht is. 
Gewoontegetrouw is reeds thans een aanvang ge
maakt mpt het verzamelen van brandbaar mate
riaal, straks aangevuld met kerstbomen, om straks 
de bekende kerst- en jaarwi$$eling$FIKKIES te 
stoken.
Natuurlijk zijn de mogelijkheden nu veel groter dan 
toen Ik zelf nog zo jong was, want toen bestonden 
die tientallen leegstaande woningen niet, waar 
tussen hier en daar nog een bejaarde, een invalide 
of een andere slemiel woont, misschien zelfs nog 
een gezin met kinderen.
Eerlijk, ik was ook vroeger zo’n lieverdje niet en 
stookte ook graag fikkies met vaak als gevolg een 
pak voor de broek en een lang verhaal.

BESTE JONGENS EN MISSCHIEN OOK MEISJES
Laten we afspreken dat dit jaar de leegstaande 
woningen met rust gelaten worden, niet volstape
len met brandbaar materiaal zoals auto- en fiets
banden, kerstbomen, enz. want alleen daardoor 
staan de achterblijvers duizenden angsten uit, laat 
Staan als er vlakbij 'vreugde'vuren gestookt 
worden.
Bedenk dat voor deze mensen nog geen woning te 
vinden is ofwel een plaatsje in een bejaardentehuis, 
terwijl ze zo graag naar een betere woning of in 
een tehuis willen.
 ÛÛK VÛÛRAL GEEN VUURWERK IN اههت>
LEEGSTAANDE WONINGFN.
Aan de ouderen die op één of andere wijze een rol 
spelen bij de opvoeding en/of vorming van de 
jeugd, het vriendelijke verzoek met hen over het 
bovenstaande te willen praten.

Met vriendelijke dank, 
namens velen,
P. H. Curière sr., 
voorzitter CWS*

Dankbetuiging
Medp namens mijn vrouw, zeg ik alle leden van het 
CWS en bewonerscommissie 'Krommeniestraat' 
hartelijk dank voor de cadeaus, die wij mochten 
ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geweest.

G. Pronk

AFSCHEID

Wederom zijn drie CWS-leden naar een ander 
stadsdeel verhuisd. Het betreffen؛

mevrouw H V.  d. Ben, tevens lid van de be
wonerscommissie Zaanhof

de heer P. Both, 2e voorzitter cws, tevens 
voorzitter van de huurdersvereniging Spaarndam 

de heer E. A. Goedknegt, tevens voorzitter van 
de Werkgroep Verkeercirculatie

üp  een gezellige avond voor de activisten hebben 
we reeds afscheid van hen genomen.
Toch vermenen wij ook langs deze weg hen nog te 
moeten uitluiden met een welgemeend — veel 
plezier en gezondheid met het gezin in uw woning.



Woonmanifestatie 
en -actie voor jongeren
uit de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

Op DINSDAG 28 JANUARI wordt 's avonds ؛٢٦  
buurthuis 'De Schroef', Westzaanstraat 61, ^̂ ٢٦ 
woon-manifestatie georganiseerd ٧٥٥٢ jongeren 
vanaf 16 jaar, door een werkgroep van het Comité 
Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, om kracht te 
zetten achter de eisen voor verbetering van de 
huisvestingssituatie van jongeren in de buurt.

W O NING NO O D

Sinds enige jaren is het in Amsterdam voor 
werkende, werkloze en studerende jongeren de ge
woonte geworden om, gedwongen door de 
woningnood, ten einde raad een woning te kraken. 
Dit komt omdat ze vaak niet meer bij hun ouders 
kunnen wonen, waarvan de woning te klein en/of 
te gehorig is. Ook hebben de jongeren in Amster
dam onder de 27 jaar geen recht op een eigen 
woning en zijn ze niet in staat een kamer te vinden, 
en als ze hem al vinaen dan kunnen ze hem niet 
beta؛en, want er zijn veel te weinig kamers met 
meestal onbetaalbaar hoge huren.
Als je net getrouwd bent, w ilt trouwen of samen
wonen kom je evenmin gauw aan een goede 
woning, hoogstens pas na drie jaar. Het hierdoor 
gedwongen inwonen bij de ouders brengt in vele 
gevallen een hoop moeilijkheden met zich mee. In 
onze buurt moeten er in het kader van de woning
verbetering meer mogelijkheden komen voor de 
huisvesting van jongeren. Gelukkig komt het soms 
voor dat woningbouwverenigingen, die gaan 
renoveren, aan inwonende verloofde kinderen zelf
standige woonruimte aanbieden in het eigen 
woningbezit. Verder zijn door B. en w. voorstellen 
aan de gemeenteraad gedaan voor verbetering van 
de jongerenhuisvesting, waaronder de ’mogelijk- 
heid om woningen die in het kader van de stads
vernieuwing tijdelijk beschikbaar komen, aan 
jongeren te verhuren'.
Naar aanleiding hiervan is in onze buurt door de 
gemeentelijke dienst Herhuisvesting in overleg met 
het cws bekeken of de niet te gebruiken wissel- 
woningen van de gemeentewoningen in de Hout- 
rijkstraat/Hembrugstraat voor werkende en stude
rende jongeren bestemd kunnen gaan worden. We 
moeten er dus voor zorgen dat deze bestemming 
vast komt te staan en de jongeren uit onze buurt 
voorrang krijgen bij toewijzing van deze woningen. 
We stellen daarom een aantal eisen, waarbij het er 
in de eerste plaats om gaat dat het recht op een 
zelfstandige woonruim te voor jongeren erkend 
gaat worden (door gemeentelijke overheid en 
parlement).
WOONEISEN

Deze eisen zijn:
— woonrecht vanaf 18 jaar,
— bij nieuwbouw geen aparte jongerenwoonblok-

— betaalbare huren,
— buurtgerichte toewijzing van woningen voor 

jongeren door de gemeentelijke dienst Herhuis
vesting,

— leegstaande panden bewoonbaar maken voor 
jongeren.

Speciaal voor de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt:
— opknappen van overgebleven wisselwoningen 

voor jongeren,
— woonvergunning verschaffen bij bewoning 

door jongeren,
wegens renovatie en de buurtstop voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, voorrang 
voor jongeren uit deze buurten bij toewijzing 
van woningen in de buurten.

Begin januari 1975 houden we een handtekenin
genactie voor ondersteuning van onze eisen, leder 
die hieraan mee wil helpen is welkom bij het cws. 
Op de manifestatie zelf worden een aantal sprekers 
uitgenodigd van jongerenorganisaties en politieke 
partijen. We moeten namelijk weten wat zij van 
plan zijn, aan de door ons gestelde eisen te doen. 
Natuurlijk is er die avond muziek, dansen en mis
schien ook cabaret en film.
Begin januari zal op affiches het programma verder 
bekend gemaakt worden.
Er zijn in onze buurt veel jongeren die alleen (en 
soms niet eens) thuis komen om te slapen. Als je 
dus belang hebt bij een betere huisvesting of er 
meer over w ilt weten kom dan op de manifestatie 
in de Schroef op 24 januari, zet je handtekening 
onder de eisen en sluit je aan bij de voorstellen to t 
actie die dan gedaan worden.
Als je w ilt meewerken met het verzamelen van de 
handtekeningen, kom dan vanaf 3 januari even 
langs bij het Comité Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt, Spaarndammerstraat 143 en vraag naar 
de werkgroep 'jongerenvoorzieningen'.

De werkgroep 'jongerenvoorzieningen'

Uitvoering op korte 
t e r n ^ j n

Overeenkomstig de eisen die gesteld zijn in 
onze brief aan de Gemeenteraad zal hinnen 
kort begonnen worden met het plaatsen van 
paaltje؟  al dan niet met kettingen langs de 
trotto irs en pseudo parkeerhavens;
— ev^nzijde Assendelftstraat hoek Houtrijk- 

straat en Polanenstraat
— voor de uitgangen van de scholen in de 
Hembrugstraat, Qostzaanstraat en Zaandijk-

straat.

Bovendien zal begonnen worden met het ver
anderen van de gevaarlijke situatie in de 
Spaarndammerstraat ٧٥٥٢ Febo. De rijbaan 
wordt rechtgetrokken en de vluchtheuvel 
wordt versmald.

Een an^rtelijte raad 
is niet duur
In de Spaarndammerbuurt is gelukkig rijkelijk 
rattengif gestrooid.
Het gebruikte gif verdunt het bloed zodanig dat 
het ongedierte leegbloedt, waarna de kadavers 
wegrotten met alle gevolgen van dien, zoal$ 
STANK, VLIEGEN en wat er verder op af komt. 
Volgens de ambtenaar van de rattenbestrijding 
dient de huiseigenaar de gevolgen te bestrijden en 
de kadavers te (laten) verwijderen.

In ons geval betrof het een uit zeven personen be
staande gezin, woonachtig in een twee-persoons 
benedenhuis.
Dankzij enige uren volhardend optreden gelukte 
het via ons infomatiecentrum voor het gezin een 
oplossing te bewerkstelligen.
Alle lof voor Grondbedrijf, die een particuliere ont- 
smettingsfirma inschakelde om de kadavers te ver
wijderen. •
Een ambtenaar van de afdeling bestrijding, waar
mee o.m. een telefonisch gesprek gevoerd werd 
kon zich echter niet voorstellen waarom de be 
woner(ster) niet zelf met een emmer zand en een 
schep onder de vloer kroop om op elk stinkend 
kadaver wat zand te strooien.
Hij had ook nog een ander idee, nl. lege conser- 
venblikjes omgekeerd over het rottend kreng 
zetten, waardoor ook de stank etc. ingedamd 
werd.
Je zou zo zeggen, waar haalt het manneke 't van
daan.
Ons idee voor zijn chef
DE MAN HEIT ZOGEZEIT RECHT OP EEN 
PREMIE ٧ ٨  DE IDEEENBUS. PEHACE

(Groene) binnen
terreinen
W at is daar de bedoeling van en wat is daarmee 
aan de hand?
Zoals men weet, ءأ  er in de 19e eeuwse wijken ten أ
opzichte van de na oorlogse wijken weinig beplan
ting aanwezig.
Nu bestaat er een tendens in o.a. de Spaarndam- 
merbuurt om tijdens of na de renovatie van de 
woonblokken, de binnenterreinen te gebruiken.
a. als kijktuin,
b. als wandeltuin,
c. als wandel- + speeltuin.
Als speeltuin wordt hoofdzakelijk bedoeld, voor die 
kinderen, die bv. nog beneden de 6 jaar zijn, die 
dus vaak nog onder geleide van een ouder(s) 
buiten mogen spelen.
De ontwikkeling onder a, b en c houdt o.a. wel in, 
dat de mensen in benedenwoningen een deel van 
hun tuin moeten afstaan ten gunste van boven
genoemde.
De voordelen hiervan zouden kunnen zijn:
a. Een beter onderhoud van de binnenterreinen;
b. minder rommel en obstakels die het aanzien 
minderen;
c. de mensen die zelf niets aan hun tuin(tje) kun
nen doen, dat w ordt ook verzorgd.

De nadelen:
a. Men moet als bewoners rond zo'n kijktuin 
onderhoudskosten meebetalen;
b. de mensen die er zelf wel aardigheid in hebben 
en die dit kunnen, worden door de kijktuin beknot 
in hun hobb*/ wat tuinieren aangaat.

Hoewel er nog wel meer voor- en nadelen zullen 
zijn, zal een ieder dit voor zich moeten bekijken. 
Alleen roept het wel een vraag op en wel deze.
Als zo'n woonblok klaar is, wat willen deze be
woners. Willen ze wel een kijktuin, of willen ze er 
geen.
Aangenomen moet worden, dat dit per woonblok 
zal gaan verschillen.
Of men in een geheel woonblok een kijktuin wil, of 
een gedeelte hiervan.
Daarom zal het nu al goed zijn, als men aan deze 
mogelijkheden gaat denken. W ant al denkt men 
hier niet altijd aan, het hele plantenscala, of dit nu 
vaste planten, bomen en/of struiken zijn, maar deze 
beplantingen kunnen en moeten mede bepalend 
zijn voor de leefbaarheid in de buurt. E. Dorjee

UITVOERING 
CIRCUEATIEPLAN
De uitvoering van het circulatieplan w ordt ernstig 
gestagneerd. Het plan kan alleen uitgevoerd
worden als de Spaarndammerstraat ٧٥٠٢ ^٠٠٢ -
gaand verkeer is afgesloten. Dan pas kan begon
nen worden met het invoeren van eenrichting
verkeer en het maken van speelstraten, kinder- 
speelplaatsjes e.d. Voor de afsluiting van de 
Spaarndammerstraat zijn vier verkeerslichteninstal 
latie؟  nodig. De Spaarndammerbuurt stond op het 
programma van 1 7 5 و .

Het gemeentebestuur heeft gemeend, dat de zgn. 
binnenring (dit is lijn 10) in verband met de metro 
voorrang moet hebben. Dat zou beteKenen, dat er 
met het circulatieplan pas in 1 7 9 و  begonnen zal 
worden. Dit is voor ons onaanvaardbaard. Reeds 
nu bestaat er onder een groot deel van de 
bewoners grote onrust. We hebben nu een 
scherpe brief naar de Gemeenteraad gestuurd, 
waarin w ij eisen, dat w ij niet het slachtoffer willen 
worden van nieuwe projecten.

Binnenkort worden 3 openbare vergaderingen u it
geschreven, waar de bewoners de gelegenheid 
krijgen hun wensen over de inrichting van hun 
straat naar voren te brengen. Nadere berichten 
h>erover volgen spoedig.
Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de 
werkgroep Verkeer. In verband met deze toekom 
stige werkzaamheden is er in de werkgroep Ver
keer nog plaats voor een aantal buurtbewoners, 
die ziüh actief willen bezighouden met deze zaken. 
٧  bent dus van harte welkom,

OverbrakerBinnenpolder
Zoals u in de diverse dagbladen heeft kunnen 
lezen, zal de aanleg van de H m spoortunnel 
spoedig uitgevoerd worden. De Nederlandse 
Spoorwegen hebben inmiddels een tracé ont 
worpen ٧٠٥٢ de lijn die Amsterdam via de Hem- 
spoortunnel met Zaanstad zal verbinden. Vanaf het 
Centraal Station volgt de lijn to t de Zaanstraat de 
b،,'staande spoordijk. De inrichting van de Over- 
braker Binnenpolder zal hierdoor èn door de ge
plande Schiphollijn ingrijpend gewijzigd worden.

Dit betekent:
٦) een strook van ±30  m aan de noordkant van 
het Westerpark zal opgeofferd worden aan de 
verbreding van de bestaande spoorlijnen.
2) Toename van geluidshinder
3) De bouw van een viaduct.
4) Voetgangerstunnel naar het Westerpark zal in 
verband met de lengte (60 meter) niet uitgevoerd 
worden.

Onze eisen zijn:
١) Opschuiven van het dijklichaam en het plaatsen 
van een muur, zodat er niet 30 meter, maar slechts 
12 meter van het Westerpark hoeft te verdwijnen.

2) Verplaatsen van het schakelstation naar de Gas
fabriek, zodat er een hoek bij het Westerpark ge
trokken kan worden.
3) Voor de aanleg van nieuwe projecten zal gebruik 
gemaakt moeten worden van geluidsisolerende 
materialen.
4) W ij zijn tegen de bouw van een spoorweg- 
viaduct en eisen een spoorwegtunnel.
5) Indien de voetgangerstunnel niet gerealiseerd 
kan worden, dan moeten de daarvoor benodigde 
gelden gebruikt worden voor een voetgangersbrug 
tussen de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt over 
het Westerkanaal.
6) Verplaatsing van de lijnwerkplaats naar het 
Westelijk Havengebied. De geluidsoverlast van 
rangerende treinen (ook 's nachts) is voor de be
woners van de Zaanstraat ontoelaatbaar



GEZIN MET 2 KINDEREN

Belastbaar Huurquote Besteedbaar Huurquote 
inkomen inkomen

14,8%
23,1%
26,0%

f 11.544, -
„14-621,
„1 7 .6 7 0 ,-

, 11,4م/م -15.000 
17,3% ,19.500. 
ه 18,8% ة ,24.5س

□ het bovenstaande voorbeeld moet nog in aan ؛ا
merking worden genomen, dat om een zuiver 
beeld te geven in bet hiergenoemde besteedbare 
inkomen de vakantietoeslag is opgenomen.
De huurquote is voor het merendeel van de 
mensen dan ook zo hoog gesteld, dat de minister 
verwacht, dat slechts 300.000 mensen voor deze 
subsidie in aanmerking zullen komen (10% van alle 
huurders), waaronder bejaarden en bijstandtrek- 
kenden (die nu nog via de bijstand een huurtoeslag 
kunnen krijgen.)
Van de miljoenen huurders vallen er thans 16.٥٥٥ 
onder de individuele huursubsidie.
□e grote massa van de huurders zal dus de huur
verhoging moeten betalen zonder ook maar een 
cent huursubsidie te ontvangen. Aansluitend op 
voorgaande tabel nog een voorbeeld wanneer men 
pas voor huursubsidie in aanmerking komt.
De regering gaat er van uit dat de gemiddelde 
arbeider een belastbaar inkomen heeft van 
f 10.000, — . De huurgrens in deze is 17ه/ه wat over
eenkomt met een netto huur van 270 آ, — per 
maand.
Dat is zonder de kosten van bijkomende voor
zieningen, zodat de huur ver boven de f3 0 0 ,— 
komt voordat men in dit geval voor individuele 
subsidie in aanmerking komt en dan te bedenken 
dat het besteedbare inkomen rond f  12.000,— 
bedraagt.

GERENOVEERDE WONINGEN

De huren van de gerenoveerde woningen zullen 
voortaan op een andere manier worden berekend. 
De bestaande huren zullen worden verhoogd met 
een percentage van het nieuw geïnvesteerde be-

Dat zal bv. zijn bij een nieuwe investering van 
f 25.000,— en bij meer dan f  35.000,— een bedrag 
gelijk aan 2%, d.w.z. dat, waar verbeteringen van 
f40 .000 ,— per woning steeds meer voorkomen, 
zulk een verbeterde woning ongeveer f8 0 0 ,— 
meer huur zal gaan doen.
Ongeacht het werkelijke resultaat van de renovatie, 
zullen zij als nieuwe woningen gaan gelden en ge
durende vijf jaren een verplichte huurverhoging 
ondergaan van 8% of t.z.t. méér.
Na die 5 jaar zullen zij worden ingedeeld in een 
klasse en, naar de regeerders zeggen 'over het 
algemeen genomen een huur hebben die ligt 
beneden de minimum normhuur van die klasse'.
Dit betekent dat deze woningen verhogingen 
krijgen van méér dan 8 procent.

AKTIE AKTIE AKTIE

In de volgende 'AKTIEKRANT' zal opnieuw aan
dacht aan deze aanval op het levenspeil van de 
arbeiders worden besteed.
Vast staat dat een felle strijd noodzakelijk zal zijn 
om deze aanval af te weren. Vrij zeker zal direct na 
het verschijnen van deze krant de behandeling van 
deze huur- en subsidienota ١٢١ de Tweede Kamer
een aanvang nemen.
In onze buurt zullen de bewonerscommissies en 
huurdersverenigingen ieder op zich voor de eigen 
problemen d.m.v. bijv. petities aan het parlement 
de strijd moeten organiseren.
Het samenstellen van delegaties die de petitie in 
Den Haag gaan overhandigen, wat weer in 
gebundelde vorm middels het c w s  zou kunnen 
geschieden.
Vooraf reeds protest-telegrammen sturen, contact 
opnemen met andere groepen en comités in A m 
sterdam om to t een stedelijk protest te komen.
De enkele kleine verbeteringen die de nota voor
stelt, verzuipen in de hoeveelheid verslechteringen. 
Alhoewel het c w s  met alle bij haar aangesloten 
commissies en groepen de te voeren actie zal be
spreken, zijn uw initiatieven van enorme waarde. 
Laat ons weten op welke wijze ٧ het protest w ilt 
laten horen; wanneer ٧ daartoe opgeroepen wordt 
kom dan naar de vergadering of neem deel aan de 
te organiseren demonstratie

— Weg met elke ve>slechtering die in de nota 
wordt voorgesteld

— Voor een huurstop
— Afschaffing of dratische verlaging van de BTW
— Renteloze leningen voor de sociale woning

bouw
— Aan banden leggen van de aannemerswinsten 

(thans 30 — 35%)
— Vordering van lang leeg؛ftaande woningen
— Maatregelen voor een verscherping van onder

houdsplicht voor huiseigenaren.

P. H. Curière sr., voorz. c w s

OPENBAARHEID VAN INKOMENS NIETWAAR, 
EN DE HUISBAAS ALS CONTROLEUR. MAAR 
W AAROM GEBEURT DAT EIGENLIJK NIET 
ANDERSOM?

EEN BETER SYSTEEM zou ZIJN OM □E HUIS
BAZEN HUN INKOMENS TF LATEN OPGEVEN 
AAN DE HUURDERS, VOORDAT DE 
HUURDERS DE VERLANGDE HUURVERHOGING 
BETALEN.

DE JAMMERKLACHTEN OVER HET 'SLECHTE 
RENDEMENT' ZOUDEN W AARSCHIJNLIJK 
ME.TEEN TOT HET VERLEDEN BEHOREN, 
TENMINSTE ALS ZIJ DE ZAAK NI FT 
BELAZEREN.

Moet de winkelier gratis cadeau voor niks de 
BTW-rompslomp voor de rijksbelastingdienst bij
houden, ook hier heeft de huiseigenaar een voor
sprong, want staat op dezelfde pagina؛ 'Het is 
duidelijk dat de huiseigenaar een vergoeding krijgt 
voor het verrichten van extra werkzaamheden en 
renteverlies etc.'
De verhuurder in de watten gepakt en de huurder 
١٨ een paar oude kranten.

DE INKOMENSHUREN

Dit systeem, een andere vorm van individuele 
huursubsidie, zal gelden voor alle woningen en 
voor alle mensen-
Met name de bejaarden en bijstandtrekkenden 
zullen aanspraak kunnen maken op deze nieuwe
subsidie.
Zoals reeds boven opgemerkt moet de huurder 
met een bewijs van zijn inkomen ٠٧٢̂  het achter
liggende jaar naar zijn huiseigenaar en deze stelt 
het door de huurder te betalen ١٨٦٧٨٦̂^١٦٦  bedrag 
vast aan de hand van tabellen.
Indien dan de huur hoger is dan het volgens de 
tabel door de huurder te betalen bedrag declareert 
de verhuurder het voor hem nadelige verschil bij de 
overheid, die hem dit verschil betaalt.
Anders dan bij de thans gelden individuele huur
subsidie, geldt als inkomen het belastbare inkomen 
van man DF ١٨■'٧٢٨ /

DE MAATSTAVEN

Belastbaar inkomen in guldens Normhuurquote
(situatie 1975)

Minimum lo o n D 10
Minimum loon — 15.000 1) 11,4
15.000 16.000 12,8
16.000 17.000 14,2
17.000-18.000 15,6
18.000 19.000 17,0
19.000 20.000 17,3
20.000-21.000 17.6
21.000 22 000 17,9
22.000-23.000 18,2
23.000-24.000 18,5
24.000 25.000 18.8

1) Of daaraan verwante uitkeringen (AO W /AW W , 
AWBZ).

Het minimumloon w ordt voor 1975 geraamd op 
circa f 14.000,— (huurquote is het max. door de 
huurder te betalen bedrag, uitgedrukt in procenten 
van zijn belastbaar inkomen, dus incl. vakantie
toeslag, kinderbijslag, overwerkgeld etc.).
Als je alleen kijkt naar de laagste inkomens lijken 
deze normen aantrekkelijk.
Het gemiddelde belastbaar inkomen ligt in de buurt 
van f20 .000 ,— per jaar, terwijl zeer velen een in
komen hebben van f24 .000 ,— per jaar. (In onze 
buurt zijn dat er niet zo veel.)
Een andere berekening leert, dat deze groepen 
ongeveer 25% van hun BESTEEDBAAR inkomen 
aan huur moeten betalen alvorens in aanmerking 
te komen voor subsidie zoals hiervoor aangegeven.

HET W E R K E ^K E  PERCENTAGE

Zeer terecht kijkt moeder de vrouw naar het 
bedrag wat ze werkelijk maandelijks in handen 
krijgt, want daarvan moet ze zien rond te komen. 
Een drietal inkomens mogen als voorbeeld dienen.

VO ORBEELD

GEZIN ZONDER KINDEREN

Belastbaar Huurquote Besteedbaar Huurquote 
inkomen inkomen

HUUR- EN SUBSIDIE 

BELEID 1974 

Felle strijd geboden

Medio augustus hebben de □'66-minister Gruyters 
en zijn beide PvdA-secretarissen Van Dam en 
Schaefer hun nota 'Huur- en subsidiebeleid 1974' 
aan de Tweede Kamer presenteerd.
Wie denkt dat na Schut en Udink betere tijden 
zouden aanbreken, nu dit beruchte duo is ver
vangen door het zich 'progressief' noemende trio 
Gruyters, komt bedrogen u!t.
Het feit, dat uiterst rechtse politici als Aantjes (AR) 
en Cornel!$sen (KVP) zich zeer waarderend over 
deze nota hebben uitgelaten moet voor de 
arbeiders het signaal zijn, dat het sein op rood 
staat en eensgezinde strijd geboden is.
Lnige malen wordt met andere woorden in de nota 
gestpld, dat de door de concernpolitiek to t top 
hoogte opgedreven inflatie volgens Gruyters de 
maatstaf moet worden voor de huurverhogingen. 
Hoe meer de inflatie w ordt aangewakkerd, hoe 
meer de bewapening$lasten, de monopoliewinsten
en prijzen worden opgevoerd, des te meer huur 
moet de kleine man betalen, dit alles onder het 
mom dat de lonen zo sterk zouden zijn gestegen. 
Hierover kunnen de huisvrouwen het beste 
oordelen.
Geen afschaffing van, maar in geraffineerder en
verscherpte voortzetting van de huurharmonisatid
en liberalisatie;
rigoreuzê huurverhogingen;
gettovorming in de wijken.

11.159,- 14,9% 
14.148, 23,8% 

.17 .198 ,- 26,7%

f1 5 .0 0 0 ,-  11,4% 
„19.500, 17,3% 
„24.500, 18,8%

Voor de Spaarndammerbuurt betekent dat bij wijze 
van spreken, dat je aan de straatstenen kunt zien 
waar de minimumlijders wonen en dat zijn er velen, 
dus bijv. in de oude hokken in de Spaarndammer- 
straat, Houtrijk-, Assendelft en Knollendamstraat 
de armsten, met een beetje beter inkomen in de 
gerenoveerde woningen en voor de nog hogere (!) 
inkomens de nieuw te bouwen woningen in de 
Nova Zemblastraat waarvan de huren nog niet 
bekend zijn.
Dit is dan de progressieve rechtvaardigheid van 
ons excellente trio; de drmsten bijeen en zo verder. 
De rijken vallen buiten alle$. Aan de Goudkust 
geen woningnood, geen huurverhogingen etc., 
want ze hebben eigen huizen met garage.

HUURDERS QNTRECHT

Wanneer het gelukt de nota er doorheen te jagen, 
wordt aan de huurders een belangrijk recht ont 
nomen. Op 'socialistische' manier w ordt voorge
steld de facultatieve huurverhoging af te schaffen 
waarmee de huurder een zijner scherpste wapens 
kwijtraakt.
Heeft de huurder thans nog de mogelijkheid de 
verhuurder in zekere mate te dwingen zijn 
eigendom te onderhouden, door huurverhogingen 
bindend te verklaren, wanneer Gruyters en zijn 
partners hun zin krijgen kan de huiseigenaar naast 
hogere huren, ook nog de onderhoudskosten u it
sparen tenzij de huurder de moed kan opbrengen 
de martelgang via de kantonrechter te maken.
Er is echter meer, want in de toekomst zal de 
arbeider moeten wonen in een woning waarvan de 
huur in overeenstemming is met zijn inkomen.
Is dit op zich reeds een schande, ernstiger is de 
inbreuk op zijn privé-leven, want om de huur te 
kunnen bepalen moet je met je loonstrook naar de 
huiseigenaar die echter de aan hem verstrekte 
gegevens niet behoeft te controleren, zo staat het 
op pagina 101 van de nota, want mocht je de zaak 
'belazeren'(!) dan zal terugvordering plaats vinden 
door het Rijk.



De paröc^iere sector

Na het verschijnen van onze vorige krant zijn er 
toch wel weer een paar belangrijke dingen die onze 
aandacht vragen.
Als eerste zien we toch wel, dat er met de 
woningen in de Spaarndammerstraat wel haast ge
maakt wordt; het is uiteindelijk toch nog maar kort 
geleden, dat de eerste paal de grond in ging en ٨٧ 
ligt de fundering er.

٨؛  met al toch ook wel een bedankje waard aan 
onze bouwvakkers, zo doorgaan jongens!
Van de nieuwbouw naar de sloop, en wel het plan
gebied, ons beter bekend als dat gedeelte waar het 
bejaardencentrum moet komen.
Hier is inmiddels weer wat gesloopt en wel de 
P o la n e n s t r a a t  grenzend aan het badhuis.
Het slopen gaat moeizaam, maar er gebeurt weer 
wat en we dachten: nu gaat het dan toch begin
nen. Maar nee, de rest moet nog weer even 
wachten. Naar aanleiding hiervan is er dan ook een 
handtekeningenactie gehouden onder de bewo
ners van dit plan — of moeten we zeggen ramp
gebied.
Bijna een vierhonderd hoofdbewoners hebben 
onze actie ondersteund, dus aan hen ligt het niet. 
Onze eisen zijn door een afvaardiging van de be
woners en enkele CWS-leden aangeboden aan 
wethouder Kuypers, die de petitie op het stadhuis 
namens wethouder Lammers in ontvangst nam.
Nu na enkele maanden is er nog altijd niets ge
beurd.

De eisen die de bewoners stelden, 
waren de volgende:

1. Een s ^ ^ e rg o e d in g s re g e lin g  voor huurders 
uit dit gebied, die grote kosten hebben gemaakt in 
de woningen.
2. Een verhoging van de verhuiskostenregeling to t 
f3 .750 ,— bij eenmaal verhuizen en f4 .5 0 0 ,— bij 
tweemaal verhuizen.

3. ten  huurstop en verlaging voor grote delen in 
d it gebied.
Hieraan gekoppeld de eis huurverlaging to t 
het symbolische bedrag van f  ٦, — .
4. Een huurstop voor de particuliere sector in b.v.: 
de Wormerveerstraat 2 —32 en 3 t/m  ٦٦ 
Zaanstraat 24 t/m  47
Houtrijkstraat 6 t/m  ]22 
Asspndeiftstrast 32 t/m  34.
5. Een versnelde opname en ontruim ing van de 
woningen in het plangebied. Hiermede is in de 
Polanenstraat een begin gemaakt door herhuisves
ting met de opname van de hier nu nog wonende 
mensen. Deze hele opname loopt via een deel van 
de Houtrijkstraat.
Let er nu wel op, dat dit een opname is door Her
huisvesting, wat nog niet betekent dat er een aan
bieding van een andere woning volgt. Dat gebeurt 
op een later tijdstip.
6. Verder is nog de eis gesteld, dat er goede en be
taalbare huisvesting in en buiten de buurt voor 
deze mensen komt.
7. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met 
een funderingsonderzoek, opdat we zo spoedig 
mogelijk weten waar we aan toe zijn. We hebben 
wat dit aangaat te horen gekregen, dat hiermee in 
de eerste helft van 1975 begonnen zal worden.
8. Aan dit onderzoek is de eis gekoppeld, dat de 
Dienst Bouw- en W oningtoezicht meer mensen 
inzet, ook in onze buurt, opdat de onderzoekingen 
naar de staat van de woningen sneller gedaan kan 
worden.

Zoals ٧ elders kunt lezen, is er gelukkig weer een 
sterker samengaan van twee grote politieke 
partijen in de buurt, die zich middels een gezamen
lijke brief to t de gemeenteraad hebben gewend en 
waarin zij een aantal van onze genoemde eisen 
steunen, bv. de woningen aan de Spaarndammer- 
straat te laten vallen onder de regeling van goed
en goedkope woningen.
Inmiddels is er reeds een toezegging gedaan, dat 
deze woningen al onder een bijzondere subsidie
regeling vallen en dat de huur incl. verwarming 
ongeveer f 200,— gaat worden.
Dit volgens een besluit van het ministerie van 
Volkshuisvesting, zoals wethouder Kuypers ons
d.d. 21-11-'74 per brief mededeelde.
Inmiddels is er een openbare vergadering geweest, 
georganiseerd door de dienst Herhuisvesting, voor 
bewoners uit het plangebied. Tijdens deze ver
gadering konden de aanwezigen hun grieven en 
vragen afvuren.
Rest mij nog om ٧ allen een paar prettige feest
dagen en een beter woonjaar 1975 te wensen.

E. Klein Nagelvoort

Tot slot van mijn verhaal wens ik ٧ een voor
spoedig 1975, sterkte in de strijd om het bestaan.

Mocht ٧ moeilijkheden hebben, dan kunt ٧ te allen 
tijde bij ons terecht.

w. M. Cornelisse, Spaarndammer- 
dijk 3, Amsterdam. Tel. 82.86.41 
Voorzitter Belangengroep 
Winkeliers Spaarndamءء

STOP DE 
WERKLOOSHEID
W ist ٧ dat het aantal werklozen in ons land hard 
naar de> 200.000 gaat? W ist ٧ dat daarvan enige 
tienduizenden jongeren werkloos zijn? W ist ٧ dat 
alleen in Amsterdam al meer dan 600 werkloze 
academici rondlopen? W ist ٧ ook dat het aantal 
werkloze bouwvakkers, alleen al in Amsterdam, 
boven de 825 ligt?
En dat, terwijl er vele bouwprojecten op het gebied 
van de woningbouw, de wijkverbetering, stads
herstel en nieuwbouw, op uitvoering wachten!
De werkloosheid neemt nog steeds toe. □aarom 
hebben de werklozen besloten hun eigen stem 
duidelijker te laten horen.
In Amsterdam hebben alle werkloze arbeiders be
sloten gezamenlijk een comité op te richten: Het 
Voorlopig Amsterdams Comité tegen de W erkloos
heid. Dit comité heeft een aantal eisen opgesteld: 
geen nieuwe bedrijfssluitingen, 
maatregelen to t opleving van de woningbouw en 
woningverbetering,
uitvoering van de door Amsterdam aangevraagde 
©penbare Werken en Stadsvernieuwing,
Opheffing van de bouwstops, o.a. bij ziekenhuizen, 
verhoging en verlenging van de W W - en W W V- 
uitkeringen, Dit zijn slechts enkele van de eisen.
Op 17 oktober hebben 2 werkloze bouwvakkers 
een gesprek gehad met enkele mensen/bewoners 
van onze Staatsliedenbuurt. In dat gesprek hebben 
zij de problemen nog eens duidelijk uitgelegd.
We weten allemaal dat ook in onze buurt nog hard 
behoefte is aan extra voorzieningen, bv. een biblio
theek, bv. speelgelegenheden.
Velen van ٧ weten ook wat de problemen zijn van 
te kleine huizen, slechte woningen, slechte straten, 
en noem maar op.
In enkele wijken (Kinkerbuurt, Oosterparkbuurt) 
hebben de werkloze bouwvakkers door acties al 
veel steun gekregen van buurtbewoners.
Als ٧ ook w ilt opkomen voor de verbeteringen van 
uw stad, en van uw eigen buurt, laat ٧ dat dan 
even weten.
Als ٧ ook vindt, dat de werkloosheid bestreden 
moet worden, dat de werkgelegenheid verdedigd 
moet worden, reageert ٧ dan!
Het correspondentie-adres van het comité is:
Frans de Vries, Beverwijkstraat 59, Amsterdam- 
Noord, tel. 270195.
Met iiw  steun kunnen de werkloze arbeiders hun 
eisen kracht bij zetten.
Het Voorlopig Amsterdams Comité tegen de 
Werkloosheid

Op verzoek overgenomen uit 'Wijkkrant', uitgave 
van het Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt.

NOODKRE^
MIDDENSTAND

Alweer een jaar naar de bliksem. De tijd van de 
balans is weer daar; we bekijken dan weer de 
resultaten van het afgelopen jaar. Voor de één 
gunstig; ٧٠٠٢ de ander ongunstig.
Ook vragen we ons dan af of 1975 nog meer moei
lijkheden zal brengen, n o rm eer dan in 1974.
Dat kan haast niet, zo denken we, maar . . . naar 
mijn mening zijn we er nog niet, er zullen zeker 
nog meer problemen komen.
Ik praat nu over onze Spaarndammerbuurt. De 
renovatie is in volle gang, tenminste het verplaat
sen van mensen (ONZE KLANTEN) gaat steeds 
sneller.
Dat verplaatsen bestaat hoofdzakelijk uit verhuizen 
naar andere wijken van onze stad.
٤٢ kom^n steeds meer woningen leeg te staan, of 
voor de sloop, of voor wisselwoningen.
Wanneer zullen deze woningen weer bewoond 
worden? Vooral de wisselwoningen. Wanneer 
komen de regelingen ٧٠٠٢ de winkeliers, aie hier 
de dupe van zijn? Zo zijn er nog vele vragen 
omtrent de renovatie, vragen die w ij binnenkort 
met de betreffende instanties zullen bespreken.

Ook het probleem 'koopavond' kwam aan de orde. 
Ondergetekende kreeg een uitnodiging de hoor
zitting ten stadhuize bij te wonen, en daar de 
mening van onze buurt naar voren te brengen.
Ik vroeg de winkeliers uit onze buurt, die donder
dags open waren, naar hun mening omtrent de 
koopavond. Het ١١٧^٨٢̂  er vijf; hun mening luidde: 
Geen koopavond.
Na een hele hoop geklets aangehoord te hebben 
van de Hoer van het grootwinkelbedrijf, die zo 
vreselijk ongerust was, dat onze binnenstad dan 
dood zou zijn en dat het 700-jarig bestaan van 
onze Stad niet gevierd kan worden, en nog meer 
dan deze dingen waar de tranen van in mijn ogen 
kwamen. En de mening van de direct.eur van de 
Kamer van Koophandel was van hetzelfde laken 
een pak. Hij vergat zeker dat ook wij jaarlijks een 
bedrag moeten betalen, maar wie zijn wij???
Mijn antwoord was dan ook, dat ik dat slap geklets 
vond. Dat het niet ging voor de binnenstad, maar 
dat het er om ging zoveel mogelijk mensen naar de 
binnenstad te trekken om daar، hun inkopen te 
doen.
Op deze manier verliezen de buurtwinkels weer 
klanten en de omzet van de winkeliers in de 
binnenstad zal weer stijgen.
Stel dat die omzet in de binnenstad niet zou 
Stijgen, zouden ze dan voor de gezelligheid toch op 
donderdagavond open blijven?
W at mij tegenviel was de mening van onze AMC, 
de Amsterdamse Middenstand Centrale. Ook zij 
waren vo(j. de koopavond; hoe bestaat het.
Er werd door deze mensen met geen woord gerept 
over de buurtwinkels buiten de City. Die tellen 
immers niet mee; hoe eerder dood hoe beter.

Nu wacht ons een nieuwe sluitingswet. Dat gaat 
betekenen: 55 uur per week open. Men mag zelf 
bepalen hoe men dat Indeelt. Dan zal er echter 
toch wel weer een koopavond komen en krijgen de 
Heren toch weer hun zin.
Dus nog problemen genoeg voor 1975.
Probleem nummer zoveel. Het afsluiten van
winkelstraten voor het verkeer; in de Spaarndam 
merstraat heet dat: afsluiten van het doorgaand 
verkeer. Dit betekent wederom een strop voor de 
betreffende winkeliers. Het laatste woord is echter 
daarover nog niet gevallen.
Zo gaan we maar door.
We hebben met zo’n 9000 man onze grote mond 
in Den Haâ؛  opgezet. Kortom, het was een 
grootse manifestatie, die ook door ondergetekende 
werd bijgewoond. Dit moet meer gebeuren, maar 
dan in Amsterdam.
Laten we hier ook maar eens een grote bek op
zetten. Ik weet dat andere wijken in Amsterdam, 
die ook met problemen zitten, graag eens in actie 
willen komen. Lekker met z’n allen naar het stad
huis, de gezellige binnenstad in, en op deze manier 
onze wensen kenbaar maken.
W ant geachte collega’s, het w ordt hoog tijd, de 
handen ineen te slaan. W ij van onze kant doen al 
het mogelijke regelingen voor de winkeliers te ver
krijgen. W ij gaan nu nog een keer netjes praten, 
maar dat is wel de laatste keer.
Steeds meer winkeliers krijgen het moeilijker van
wege het vertrek van onze klanten naar elders. 
Steeds meer woningen komen leeg te staan met 
als gevolg dat daardoor uw omzet zeker zal dalen.

Ook het CWS, Comité Wijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt. is van onze moeilijkheden op de 
hoogte en zij zullen ons zeker ter zijde staan om 
gunstige regelingen voor gedupeerde winkeliers af 
te dwingen.

Ook spreek ik de hoop uit, dat wanneer een beroep 
op eventuele medewerking uwerzijds wordt ge
daan, ٧ dat dan ook zult doen.



□ E 1 2 -2  OPVANG

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om over te 
blijven in de beide buurthuizen voor kleuters en 
kinderen tot 12 jaar.
De kinderen eten gezamenlijk en daarna zijn er tal 
van mogelijkheiden om te spelen.
Bij iedere school staat een medewerk(st)er om de 
kinderen van school te halen en weer terug te 
brengen.
De kosten zijn:
f 2,75 per week voor het eerste kind 
f2,25 per week voor het tweede kind 
f ١.— per keer.
Douders van de Paulusschool moeten hun kinde
ren opgeven bij 'de Schroef', de ouders van de 
andere school bij 'Ons Huis'.

*
Spreekuren gemeentelijke 
diensten en woning- 
bouwverenigen !٨ keet 
Spaarndammerplantsoen

Voor de gemeentelijke dienst Herhuisvesting hou
den spreekuur:
.V .ل  d. Waal (gem.won.): op maandag van 9—12 
uur en op woensdag van 17 18 uur (m.i.v. januari
a.s. gaat het spreekuur naar de maandag, 's m id
dags van 15—18 uur.
c. Jongsma: woensdag van 15 — 18 uur, plan
gebied.
V. Baneke: woensdag van 15—18 uur, W ASP + 
Eigen Haard.
A. Zimmer: maandag 9 —12 uur en woensdag van 
17 18 uur, Amsterdam-Zuid.
!٧١. Wichers Hoeth: maandag 15—18 uur. Het 
Westen.

Gem. Woningbedrijf:
ل. ٧ . d. Bilt: maandag van 9 — 12 uur en woensdag 

van 17 18 uur (ook m.i.v. januari a.s. van woens
dag- naar maandagmiddag).

Bureau Bestuurscontacten - voorpost Spaarndam:
S. P. de Graaf: maandag-, woensdag en vrijdag 
van 10 —12 uur.

Gem. Dienst Volkshuisvesting: keet Spaarn- 
dammerplantsoen. Technische informatie. Teken- 
zaal tel.: 827812. Geopend op werkdagen van 
9 —17 ٧٧٢.
Spreekuren woningbouwverenigingen in de 
b u u rt (i.v.m. renovatie)
WASP: spreekuur bij hr. A. Meijer, Zaanstraat 
341, woensdag van 14—16 uur, tel. 823909. 
Amsterdam-Zuid: tel, tijdens spreekuur: 827507 
Mevr. A. Toeset, keet Spaarndammerplantsoen 
op maandag van 9.30—10.30 uur.
Patrimonium: tel. Zaanhof 827916,
Zaanhof 13 bov. de heer ل . Brinkman. Donderdag 
10.30—17.30 uur.

Wijkpost voor bejaarden 
Spaarndam/
Gouden Reael
Voor HUISHOUDELIJKE HULP aan ouderen, die 
dat nodig hebben, willen we graag bemiddelen. 
Momenteel staan er echter enkele aanvragen open. 
Wie is er bereid om tegen vergoeding, enkele uren 
per week te helpen bij mensen die het huishoude
lijk werk zelf niet meer zo goed aankunnen.

HULP BIJ VERHUIZEN, is ook nogal eens nodig. 
Hierbij gaat het eveneens om ouderen die geen 
familieleden, kennissen of buren hebben op wie zij 
een beroep kunnen doen.
٧ kunt zich hierbij werkzaamheden voorstellen 
zoals: het in- en uitpakken van spulletjes, het 
schoonmaken van de te verlaten en/of de nieuw te 
betrekken woning. Het versjouwen van zware 
stukken hoeft ٧ hieronder niet te rekenen. Daar 
zijn tenslotte de verhuizers voor.

TECHNISCHE KARWEITJES worden reeds door 
enkele vrijwilligers via de wijkpost gedaan. Van
wege het grote aantal verhuizingen kunnen we 
echter best nog een paar mensen gebruiken,

In ieder geval tijdens de spreekuren kunt ٧ zowel 
hi.ilp vragen als aanbieden.

SPREEKUREN:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van half 
tien to t elf uur.

W ijkpost voor bejaarden Spaarndammer- 
buurt, Spaarndammerstraat 141.
Telefoon 829694.

Voor de volwassenen zijn 
er de volgende 
aktiviteiten
Woensdagmorgen van ٦٥—11 uur is er in De 
Schroef gymnastiek voor dames. Kosten f 7,50 
per maand.
U kunt gerust ٧١١٧ baby of peuter meenemen, er is 
iemand aanwezig om hem op te vangen.
Om 11.00 uur wordt er gezamenlijk koffie gedron 
ken. Dit loopt meestal uit in een gezellig koffie- 
uurtje.
W ilt ٧ zien of ٧ door dit sportief gebeuren enkele 
pondjes verloren bent, kan dat. De weegschaal 
staat klaar.

Woensdagavond van 20 21 uur is er ook 
gymnastiek voor dames, met daarna natuurlijk 
gezellig koffie drinken. De kosten bedragen f 7,50 
per maand.

In Ons Huis worden de gymnastieklessen voor 
dames gehouden op dinsdagavond van 19.15 —
20.30 uur, donderdagmorgen van 10 11 uur. Na 
de lessen drinken we koffie. De kosten zijn f 1,50 
per keer.

#
Overige aktiviteiten voor 
volwassenen
DE SCHROEF
B EJA A R D E N G Y M N A S TIE K
Dag: vrijdag;tijd: 10.30 11.30; kosten: f 0,75 incl. 
koffie; leeftijd; 65 jaar e.o.; aanvang; b؛j nader 
bericht.

M edew erkers
De buurthuizen werken met vaste en vrijwillige 
medewerkers, leder jaar hebben we nieuwe vrij 
willige medewerkers nodig om alle aktiviteiten te 
kunnen doen.
Hebt ٧ belangstelling, komt ٧ even langs, mdar ٧ 
kunt ook opbellen naar de buurthuizen:
De Schroef: tel. 82.64.29 
Ons Huis: tel. 82,97.70

Activiteiten van buurthuis 
'De Schroef' en buurt
huis 'Ons Huis' voor 
jeugd en volwassenen uit 
Spaarn^mmerbuurt
VOOR □E SCHOOLJEUGD  
Na-vieren instuif

On 23 september beginnen buurthuis 'de Schroef', 
Westzaanstraat 61 en buurthuis 'Ons Huis', Nova 
Zemblastraat 90A weer met de na-vieren instuif, 
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Ons Huis is op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag open van vier to t half zes.
De Schroef is op maandag, dinsdag en donderdag 
open van half vier to t half zes. Het kost in allebei 
de buurthuizen 50 cent.
Zoals jullie weten, kun je er van allerlei dingen 
doen. Denk eens aan de modeshow, een zeep
kistenrace van vorig jaar.
Ook in dit seizoen gaan we weer leuke dingen be 
denken en doen.
We gaan zeker ook weer een groot feest 
organiseren, waarbij jullie je hele familie mee 
mogen nemen
Dus jongens en meisjes: komen maar!!

W O EN SD A G M ID D A G IN STU IF

Op de woensdagmiddag kun je kiezen uit twee 
dingen: de klub of het uitstapje.
Klub: In ons Huis of de Schoef kun je van twee 
to t half vier, spelletjes, handenarbeid, toneel en 
nog veel meer doen. Het kost 75 cent.
Uitstapje; Om half twee moet je naar Ons Huis of 
de Schroef komen. Daarvandaan maken we dan 
iedere woensdag een ander uitstapje. Bijvoor
beeld: Artis, naar het bos of een park of broodjes 
bakken in de polder.
We komen dan tussen half vijf en v ijf uur terug. 
Het kost één gulden en soms moet je ook een 
tramkaart meenemen. De klub is voor kinderen 
van 4 —12 jaar.
Het uitstapje is voor kinderen van 6 —12 jaar.

SPORTENSPEL VOOR

SPAARNDAMMERS 

VAN 0 -8 0  JAAR م  
Ons Huis
KLEUTERSPEL EN G¥MNASTIEK 
Dag; donderdag; tijd; 16.30 17.30 uur; kosten: 
f 0,5G per keer; leeftijd: 4 — 6 jaar; aanvang: 26 
september.

BLOKI-LUIT EN EG EM EN E MUZIKALE 
VORMING
Dag: donderdag; tijd: 16.30 19.30 uur, 3/4 uur 
per les; kosten; f 1,75 per keer; leeftijd; 6 12 jaar; 
aanvang: 26 september.

KOKEN
Dag; maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag; tijd:
kosten; f ;ث0 ٧٧٢,17— 16.30  1,00 per week; leeftijd; 
vanaf 6 jaar (ook jongens); aanvang: 23 septer 
ber.

*
©verige aktiviteiten van 
de schoolkinderen zijn:
De peuterspeelzaal in Ons Huis.
Iedere morgen van half negen to t half één. 
Leeftijd: vanaf 2 jaar, indien zindelijk. Kosten: 
f 9 , — per week, incl. melk en fru it

*
De Schroef
Plaats: De S tro e f ;  dag; woensdag; tijd; 18.15 — 
19 uur, 4 7 jaar; 19.00- 19.45, 8 — 13 jaar; 
kosten; f4 , -  per maand; aanvang: 4 september.

HANDWERKEN
Dag; din؛>dag; tijd; 19.00—20.00 uur; kosten; 
f 0,75; leeftijd: 9, 10, ٦١, 12, 13 jaar; aanvang: 24 
september.

M E IS JE S C ^B
Dag: maandag; tijd; 19.00 — 20.30 uur; kosten; 
f 1,00; leeftijd: 9 T/m 13 jaar; aanvang: 23 septem
ber.

KOKEN
Dag; woensdag en donderdag (meisjes en jongens); 
tijd: 16.00—17.٠٠ en 16.30—17.30 ٧٧٢; kosten: 
f 1,00; leeftijd: 6 —12 jaar; aanvang: 25/26 septem 
ber.

٠
Voor de jongere en 
oudere tieners:

HUISWERKKLAS
Ook dit jaar is er in de Spaarndammerbuurt en 
Zeeheldenbuurt weer een huiswerkklas voor kin
deren van alle vormen van voortgezet onderwijs, 
leder kind is van harte welkom. Door een 
intensieve begeleiding, die gericht is op het zelf
standig leren werken, proberen de medewerkers 
de moeilijke overgang van het lager onderwijs 
naar het voortgezet onderwijs te verlichten.
De huiswerkklas is in de S t ro e f ,  Westzaanstraat 
63. Kosten: f 5, inschrijfgeld en f1 0 ,— per 
maand. Contactpersoon; Leo Vroman, tel. 829770.

#
De Schroef
JONGENSCLUB
Dag: dinsdag; tijd: 19.00 — 21.00 uur; kosten: 
f1 , —; leeftijd; 12 t/m  14 jaar; aanvang: 24 
september.

o u d e r e  j e u g d
Dag: maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag
middag; tijd; 19.30 — 24.00 en 2 4 uur; kosten: 
geen; leeftijd: 15 jaar e.o.; aanvang: 19 augustus.

Ons Huis ٠١٠
PANSIES en VRIJ DANSEN
Dag: dinsdag; tijd: 18.30 —20.15 pn 20.15 — 21.15;
kosten: f2,50 per les, vooruitbetaling voor 5
lessen; leeftijd: ٦٦ to t 13 jaar; aanvang: 24
sptember.



ه
OPENBARE 
BIBUOTHEEK
Nova Zemblastraat 90A اوو!ا!^

Wij willen ٧ er graag op attent maken dat er sinds 
enige tijd een fotokopieermachine is geplaatst in 
het filiaal van de Openbare Bibliotheek in de Nova 
Zemblastraat. Iedereen in deze w ijk is welkom om 
zelf, of met onze hu!p, kopieën te maken van 
brieven, diploma's, artikelen en dergelijke tegen 
betaling van f 0,30 per kopie.
Weet ٧ dat u bovendien de dag- en weekbladen en 
de tijdschriften gratis aan de leestafel kunt inzien? 
Aanwezig zijn de dagbladen: De Telegraaf, De 
Volkskrant, Trouw, Het Parool, NRC/Handelsblad 
en De Waarheid.

Ter informatie tre ft u eveneens de volgende week
bladen aan: Accent, Elsevier's Magazine, de 
Haagse Post, de Groene, de Nieuwe □nie, De Tijd 
en Vrij Nederland. Verder ter inzage: de Aktiekrant, 
de Wijkband, gemeenteraadsverslagen, brochures 
en folders.
Het aantal tijdschriften, momenteel 65 in totaal zal 
begin januari 1975 aanzienlijk worden uitgebreid. 
Met eventuele wensen van de buurtbewoners op 
dit gebied, zullen wij uiteraard rekening houden, 
wanneer ٧ ons dit even laat weten.
Bent ٧ als lezer ingeschreven dan heeft ٧ boven
dien vrije keuze uit het totale boekenbezit van 
±9.500 boeken in de afdeling voor volwassenen 
en jongeren, bestaande uit zowel ontspannings- als 
informatieve en hobbyboeken.
De jeugdafdeling heeft totaal ongeveer 4.800 
boeken om uit te lenen. Speciaal voor de liefheb
bers van spannende boeken zijn er de laatste 
maanden veel nieuwe stripverhalen aangeschaft.

De openingsuren van de bibliotheek in de Nova 
Zemblastraat zijn als volgt:

JEUGD 
2 -5 .3 0  
2 5.30 
2 -5 .3 0  

gesloten 
2 -5 .3 0

Ellen Perguin 
Hennie Hagen

VOUWASSENEN 
maandag 2 —5.30 
dinsdag 2 — 5.30 
woensdag 2 — 5.30, 7 — 9 
donderdag gesloten 
vrijdag 2 — 5.30, 7 — 9 
zaterdag 11—4

Tot zien$ in de bibliotheek!

Doe er w a t . . .
Gymnastiekvereniging 
'Vlug en Vaardig'
SPAARNDAMMERSCHOOL
Meisjes:
woensdagmiddag: 3 — 4 uur 4 —6 jr., 4 —5 uur 7 — 8 
jr., 5 — 6 uur 9 jr., 6 7 uur 10 11 jr. 
Dinsdagavond: 6 —7.15 uur 12—13 jr., 7.15 — 8.30
uur, 14 16 jr.
Dames:
Dinsdagavond 8.30—10, boven 16 jr.
Heren: bij voldoende inschrijvingen zal er een 
herengroep gestart worden; speciaal om 'buikjes' 
weg te werken en in een goede conditie te blijven! 
Aanmeldingen: aan de zaal.
Plaats: Spaarndammerschool (ingang Zaandam- 
merplein). Gratis proefles!

ا0آ  zie□^!

*EIGEN HAARD 
KALENDER
SPAARNDAMMERPLANTSOEN
26 nov. '74: verschijning informatieboekje.
9 dec. '74: aanvang woonwensenonderzoek 
16 dec. '74: concept resultaat onderzoek klaar 
1 jan. '75: wel of niet doorspelen met bewoners 
31 jan. '75: voorstellen naar gemeenteraad 
15 maart '75: gemeenteraadsbesluit; daarna ge
sprekken met aannemer.
1 sept. '75: start renovatie aan het Spaarndammer- 
plantsoen, Zaanstraat 48 en 49, Wormerveerstraat.

Vanzelfsprekend kunnen talloze factoren boven
genoemde data beïnvloeden, o.m. de bereidheid 
van EIGEN HAARD om in ordelijk overleg zorg te 
dragen voor de noodzakelijke voorlichting en be
waking van bovengenoemde procedure.

Peuterklas en crèche
In de St. Elisabeth-kleuterschool, Zaanstraat 1, tel. 
826732 is een peuterklas voor 3-jarigen.
De tijden zijn van maandag t/m  vrijdag van 9.00 
uur to t 12.00 uur. Kosten bedragen f4 0 ,— per 
maand.
Op 15 augustus begint de crèche weer en er zijn 
nog plaatsen vrij.
Aânmeldingen bij de leidster van deze crèche, 
liefst zo tijdig mogelijk.

8. Tot slot willen wij er ٧ met klem op wijzen, dat 
de bestaande subsidieregelingen voor de particu
liere sector (Geldelijke Steun Rehabilitatie) niet vo l
doende blijken, om ook in deze sector voortgang 
met de stadsvernieuwing te boeken.
Buiten het genoemde onder punt 1 en 3 uit te 
voeren, verzoeken wij ٧ om, in overleg met het 
Rijk, betere subsidieregelingen te ontwikkelen.

Ten overvloede wijzen wi] ٧ er nog op, dat het $nel 
voldoen aan bovengenoemde punten, de werk
gelegenheid in de bouw zal bevorderen en de be
staande onzekerheid in de buurt zal doen afnemen.

Hoogachtend, w.g. 
namens de CPN-afd. Spaarndam, 
mevr. R. Hoogkamp, secretariaat 
Namens de PvdA, afd. Noord West,
Ruud Sillmann.

ا ٠٠ ! de vakbeweging
Na het geluid, dat onze grote partijen PvdA en 
CPN zich bundelen voor wat de belangen van onze 
buurt aangaat, is er een nieuw geluid op dit gebied 
en wel van de zijde van de vakbeweging.
Het NVV gaat zich er meer voor inspannen om 
onze woningen, maar niet alleen de woningen, ook 
het onderwijs en nog andere zaken beter te

w  ,e mogen wel zeggen: Vakbeweging, ga zo door؛
want de mensen waar u op uw terrein voor werkt, 
hebben niet alleen recht op een goed loon, maar 
hieraangekoppeld ook een goede woning en goed 
onderwijs voor hun kinderen.
Allemaal hopen we dat we ook uit deze hoek nog 
veel goed nieuws mogen horen. E. Klein Nagelvoort

EIGEN HAARD
Wanneer beginnen en wanneer klaar? En wat 
worden de nieuwe huren?
Dit waren de voornaamste vragen die de bewoners 
van 'Eigen H a^d '-woningen aan het Spaarndam- 
merplantsoen, stelden tijdens de voorlichtings
bijeenkomst op 7 november jl. in gebouw 'Hebron'. 
Deze vergadering was belegd door de woning 
bouwvereniging ten behoeve van haar bewoners, 
in het bijzonder die van het Spaarndammerplant- 
soen.
Veel bewoners hadden aan de oproep van het 
bestuur gehoor gegeven, wat resulteerde in een 
druk bezette vergadering.
Aanwezig waren ook: ambtenaren van de Gem. 
Dienst V. Herhuisvesting en van de ambt. project
groep, terwijl het c w s  met een deputatie aan
wezig was.
Bedoeling van deze vergadering was 2-ledig, te 
weten:
1e voorlichting aan de bewoners over de komende 
renovatie
2e instelling van een bewonerscommissie.
De voorlichting bestond uit het opnoemen van een 
aantal verbeteringen en het via lichtbeelden laten 
zien, wat er met de diverse woningtypen gaat ge
beuren.
Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Op de eerste 
plaats zal het aantal woningen van 60 naar 47 
teruggebracht worden, nl. door de te kleine een 
heden samen te voegen, zodat deze voldoen aan
de hedendaagse eisen.
Al deze woningen worden voorzien van o.a. een 
betegelde douche-ruimte met plaats voor de was
machine, betegelde W.C. met fonteitje, een geheel 
nieuwe keuken met stalen aanrecht, en div. 
kastjes. Centrale verwarming door het gehele huis 
met de zg. moederhaard en radiatoren, het totaal 
vernieuwen van elektrische leidingen, meer stop
contacten, nieuwe gas- en waterleidingen, nieuwe 
riolering, houtwerk vernieuwen, alles schilderen en 
behangen.
Met andere woorden: een compleet nieuw binnen
werk in een oud jasje!
Met de nadruk op 'oud' want Monumentenzorg 
heeft verordonneerd, dat er aan de buitenkant van 
de huizen niets veranderd mag worden, wat 
inhoudt, dat o.a. de kleine ramen blijven bestaan. 
Het ligt in de bedoeling van 'Eigen Haard' om aan 
de bewoners een voorlichtingsboekje te ver
strekken met daarin gevoegd de tekeningen van de 
bestaande woning, en hoe hij er na de renovatie 
zal gaan uitzien.
Ter vergadering werd een uit 5 personen bestaan
de bewonerscommissie gevormd, die in nauw 
overleg met de daarvoor bestemde instanties de 
wensen van de bewoners gerealiseerd zal zien te 
krijgen.
Tot slot: in de aanhef staat: 'Wanneer beginnen 
enz.', dit hangt van de inspraak procedure af, die 
op een zeer korte termijn van de grond moet 
komen! 'Klaar' is een kwestie van tijd, die geheel 
van het hiervoor vermelde afhankelijk is, wij doen 
daarom een dringend beroep op de bewoners van 
het Spaarndammerplantsoen: als het woon- 
wensen-onderzoek van start gaat, werk dan zo 
goed mogelijk mee, des te eerder kan de uitslag bij 
de gemeenteraad gedeponeerd worden.

M. Loeft, lid bewonerscomm. 
'Eigen Haard'

EENHEID door ACTIE
Sinds enige maanden is binnen het c w s  een 
hechte samenwerking to t stand gekomen tussen 
de twee grootste politieke partijen in onze buurt, 
t.w . de CPN en de PvdA, wat zijn afspiegeling 
vindt in het feit, dat de eerste en tweede voorzitter 
lid zijn van resp. CPN en PvdA.
Betekende deze samenwerking al een enorme ver
sterking van het c w s ,  vooral omdat beide partijen 
een aantal wethoudersposten bezetten die van 
vitaal belang zijn voor onze buurt, de ontwikkeling 
die thans gaande Is kan nog verstrekkender 
resultaten voor de Spaarndammerbuurt met zich 
meebrengen en zal ook de Zeeheldenbuurt moeten 
omvatten.
De aloude stelregel dat de arbeidersklasse alleen in 
de strijd voor haar belangen de eenheid to t stand 
kan brengen en zodoende resultaten boeken, is 

٨٨؛،  hier weer bewaarheid.
De eerder genoemde samenwerking heeft geleid 
tot een overleg tussen de besuren van de afd. 
Noord West van de PvdA en van de afd. Spaarn- 
dam van de CPN.
Met voorlopige terzijdestelling van wat ons nog 
scheidt, is gezocht naar raakvlakken waarvoor ge
zamenlijk kan worden opgetreden.
Het eerste resultaat van een drietal besprekingen 
van de beide de linqsbes tu ren  vindt u in het hier
na afgedrukte adres aan de gemeenteraad.
Wij zijn ٠٢ van overtuigd dat dank zij het !٨ eenheid 
optreden op politiek niveau nog grotere successen 
geboekt zullen kunnen worden in dt strijd voor de 
belangenbehartiging van Spaarndammer en Zee 
huldenbuurt.

P. H. Curière sr., 1ste voorz. CWS 
E. Klein Nagelvoort, 2e ٧٠٠٢٤. cws

Amsterdam, 21 november 1974

Aan de Gemeenteraad 
van Amsterdam:
Stadhuis,
Amsterdam

Geachte dames en heren,
De afdelingsbesturen van CPN-Spaarndam en 
Partij van de Arbeid N.W. bijeen op 18 november 
1374, om zich te beraden over de ontwikkeling van 
het stadsvernieuwingsbeleid in de Spaarndammer 
buurt, willen in het hiernavolgende een aantal knel
punten onder uw aandacht brengen, welke met 
klem om een oplossing vragen:
1. W ij dringen er op aan om op korte termijn een 
uitbreiding van de capaciteit bij de Dienst Bouw 
en W oningtoezicht te realiseren ten behoeve van 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Deze capa
citeit kan ook ingezet worden voor een inventari
satie van bouw- en woningtechnische gebreken en 
eigendomsverhoudingen, op basis waarvan een 
actie programma opgesteld kan worden.

2. Alle mogelijke middelen aan te wenden om op 
het terrein aan de Nova Zemblastraat (o.m. het 
CSM-terrein) meer dan 72 woningen te realiseren. 
Dit terrein biedt een van de weinige mogelijkheden 
om voor de Spaarndammerbuurt sociale woning 
bouw te plegen.
3. Een versnelde sloop en ontruim ing van het Plan 
gebied in de Houtrijkstraat 1 t/m  57, Polanenstraat 
2 t/m  46en 27 t/m  65, Assendelftstraat 12 t/m  30 
en de Zaandijkstraat 12 t/m  20, opdat daar binnen 
afzienbare tijd bejaardenhuisvesting gerealiseerd 
kan worden.
Een vertraging van deze bouw kan alleen maar 
kostenverhogend werken.

Deze eerste drie punten moeten worden gezien als 
een ondersteuning van een 3-tal brieven d.d. 
20-6-'74 van de heer Raap, واو voorzitter van de 
projectgroep Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
en aan wethouder van Publieke Werken en Stads
ontwikkeling, die over dezelfde onderwerpen 
handelen.

4. W ij ondersteunen bij deze het adres aan uw 
Raad gericht d.d. 5-11-'74, betreffende de wissel- 
woningen van de gemeente in de Spaarndammer- 
buurt, welke veeial in bijzonder slechte staat ver
keren.
Zij dienen binnen 2 maanden weer in goede staat 
gebracht te worden, opdat deze onontbeerlijk zijn 
voor het slagen van het renovatieplan aldaar.

5. Er voor te zorgen dat niet aan het kwalitatieve 
karakter van onder 4 genoemd renovatieproject 
wordt getornd.
6. Aan het Rijk te vragen om de nieuwbouwwonin
gen aan de Spaarndammerstraat alsnog in de 
regeling goede en goedkope woningen te laten 
vallen, opdat de huren naar een aanvaardbaar 
niveau teruggebracht kunnen worden.
7. W ij verzoeken ٧ te willen onderzoeken of de 
tocht- en isolatieregeling, welke to t nu toe alleen 
voor nieuwbouwwoningen geldt, ook op renovatie
projecten van toepassing te verklaren is.



Comité en actiegroep 
op stap

١٠٦ het kader van de bouw van het verzorgings
tehuis t.b.v. de Spaarndammer- en Zeehelden
buurt hebben de besturen van het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt en de actiegroep 
Zeeheldenbuurt, door bemiddeling van de ambte
lijke projektgroep, een tweetal oezoeken afgelegd 
bij de bejaardentehuizen, welke gua opzet en 
organisatie gelijkenis vertonen met datgene wat 
de ■beide buurtcomitès wenselijk achten voor de 
bejaarde bewoners uit onze buurt.
De bedoeling van deze bezoeken was om als 
buurten beter ge'i'nformeerd te worden ه٧ er de 
verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden, 
welke een verzorgingstehuis biedt voor opvang 
van oudere bewoners. Met de opgedane erva
ringen en verkregen informatie hopen de besturen 
van beide actiecomités een beter oordeel te 
kunnen vellen over welke voorzieningen en facili
teiten wel en niet getroffen moeten worden in het 
in onze buurt geplande bejaardentehuis.

Op zaterdagochtend 2 november 9.30 ٧٧٢ ٧ ert ٢ه k 
per bus een bont en vrolijk gezelschap, bestaande 
uit leden c w s ,  actiegroep Zeeheldenbuurt, leden 
bejaardenbond afd. 12, katholieke bejaardenbond 
en bestuursleden van de bejaardensociëteit 'He
bron' naar het gemeentelijk bejaardentehuis 
'Flevo-huis' in de Indische buurt. Ter plekke aan
gekomen voegde dr. Goslinga (arts), zr. Hofman 
(wijkverpleging) en ل . Zwart (wijkpost voor bejaar
den) zich bij de in opgewekte stemming verkeren
de buurtdelegatie. De heren Verhagen en Mans, 
resp. directeur en adjunct-directeur van de ge
meentelijke dienst 'Bejaardenverzorging, zorgden 
voor een uitstekende voorlichting over — en 
rondleiding door — het Flevohuis. Een ieder uit de 
buurt keek zijn ogen uit en was vol bewondering 
over de goede dienstverlening en verzorging van 
de in het Flevo-huis woonachtige bejaarde be
woners.

Om half één 's middags stapte het uiterst tevre
den gezelschap uit het Flevo-huis op en spoedde 
zich richting Landsmeer, waar in een gezellig 
restaurant, gelegen aan de kant van een meer, de 
van tevoren gesmeerde broodjes genuttigd ١^ ^٢ - 
den onder het genot van een geurend kopje 
koffie.
Na deze versterking van de inwendige mens, ver
trok de buurtdelegatie naar het 'Twiske-huis' in 
Amsterdam-Noord(Tuindorp-Oostzaan).
Hier werden we opgevangen en rondgeleid door 
de directeur de heer Jansma. Ook in dit zeer 
modern opgezette bejaardentehuis deden de ge- 
interesseerde buurtvertegenwoordig(st)ers allerlei 
zinvolle ervaringen en indrukken op, welke ge
bruikt kunnen gaan worden voor de bouw van het 
tehuis in onze hnnrt
Omstreeks vier uur in de namiddag vertrok het hele 
gezelschap vermoeid, maar uiterst tevreden, naar 
onze buurt terug.
Rest het c w s  en de actiegroep, middels deze 
krant, al degenen te bedanken, die meegewerkt 
hebben aan het slagen van deze leerzame 
excursiedag.
Het succesvolle verloop daarvan zal ongetwijfeld 
resultaten voor de buurten gaan afwerpen. In het 
bijzonder bij de discussie over de nadere invulling 
van het programma van eisen. (Zie hiervoor een 
ander artikel in onze krant.)

Chris de Vries, secr. c w s

R F - I A A R D F N  VOOR
٧ GELEZEN
uit 'ONDERDAK' nr. 6.

W ethouder Kuypers is ontevreden
Rij de opening van het eerste bejaardenhof in de 
Bijlmermeer zei de wethouder o.m.:
'De wachttijden voor bejaarden die dringend opge
nomen moeten worden, zijn vaak nog onverant
woord lang', zei h!j. 'Het is niet ongewoon, dat een 
bejaarde die urgent opname behoeft een half jaar 
of langer als enige bewoner van een rij af te breken 
of te renoveren percelen achterblijft'. Dit is een 
probleem, zei hij, waar al te lang over is gepraat 
zonder voldoende resultaten. Deze zaak moet 
geregeld worden, zeker nu het aantal ontruimingen 
in het kader van de stadsvernieuwing opgevoerd 
gaat worden van 1800 to t 3000 per jaar.

HET PAROOL d.d. 4-10-'74
In een interview met de heer H. j .  E. V .  d. Ven, 
directeur van de Dienst Herhuisvesting, waarop wij 
nog nader hopen terug te komen, lezen we o.m. 
Herhuisvesting wordt bij de stadsvernieuwing her
haaldelijk geconfronteerd met het bejaardenpro 
bleem. Bejaarden kunnen vaak hun saneringswijk 
niet uit omdat er in tehuizen geen plaats is. 'W e 
zitten nu met een groep van 31 van die bejaarden. 
Daar zou geen plaats voor zijn. Kom t dat soms 
omdat tehuizen mensen van een bepaalde religie 
of politieke richting voorrang geven? Hier moet 
een regeling voor komen en die zal er beslist 
komen want zij is hard nodig. Desnoods stellen we 
zwaar geschut op'.

؛اا آ  de 'Krant van en voor Bejaarden', uitgave van 
de CPN, plukten we het volgende.
WERKENDEN EN NIET-WERKENDEN SAMEN!
De bejaarden zijn geen uitzonderingsgroep, MAAR 
HEBBEN RECHT OP EEN GOEDVERZORGDE
٥ ٧ ٥ ٤  DAG!
Zij moeten hun strijd voeren samen met de 
werkenden
Er zijn duizenden mensen boven de 55 jaar, die nog 
kunnen en willen strijden en daarbij warme onder
steuning van de arbeiders krijgen.
Wij kunnen daarbij beschikken over een sterke 
Algemene Bond van Bejaarden die meer en meer 
haar gewicht in de schaal moet werpen.
Er bestaan bejaardengroepen in het NVV, die meer 
en meer bij de vakbeweging moeten aandringen, 
dat zij met kracht op komt voor betere bejaarden- 
voorzieningen en een hogere AOW.
٧٧□  MOETEN NIET TERUG, MAAR VOORUIT! 
Onze eisen zijn:
1. De AOW moet omhoog en aangepast worden 
aan het steeds duurder wordende levensonder
houd;
2. Vrijstelling van luister- en kijkgelden;
3. Teiefoon-kostenvergoeding op sociale en medi
sche gronden;
4. Verhogen en uitbreiden van subsidies voor be- 
jaarden-gezinshulp;

5. Het aanstellen van meer bejaarden verzorgsters 
in het 'open bejaardenwerk', voor die bejaarden die 
thuis verzorgd moeten worden;
6. Verhoging van het zak- en kledinggeld in de 
bejaarder 3orden;
7. Verruiming van de vrijstellingsnormen van de 
gemeentelijke belastingtarieven, o.a. reinigings- en 
rioolbelasting;
8 Uitbreiding van de bijzondere bijstand in het
kader van de Algemene Bijstandswet.

٥٠ oudjes doen 
het »وه goed
SUCCES HANDTEKENINGENACTIE 
Bewoners Dreeshuis kfijgen kijkgeld terug

De handtekeningenactie voor vrijstelling van kijk
en luistergeld voor bewoners van bejaardentehui
zen heeft in Amsterdam een eerste resultaat op
geleverd:
alle bejaarden in het Dreeshuis, die kijkgeld hebben 
betaald krijgen hun 108 gulden terug.
De directie van het tehuis heeft toegezegd dat 
vanaf heden alle bewoners zijn vrijgesteld van deze 
heffing.

Opname in bejaarden
tehuizen zeer moeilijk

De volgende belangrijke brief werd onlangs, mede 
op verzoek van het comité en de actiegroep, door 
de projectgroep verzonden aan wethouder De 
Cloe.

Aan de wethouder be^st met 
de coördinatie van de 
bejaardenzorg

Onderwerp: opname bejaarden in 
bejaardentehuizen

Amsterdam, 27 september 1974

Vanaf eind ’72 is in de Spaarndammer- en Zee
heldenbuurt ervaring opgedaan met het herhuis
vesten van bewoners.
Eerst in het project van Patrimonium (269 
woningen) en Amsterdams Bouwfonds (32 w onin
gen) en vanaf 13 maart '74 de projecten die eind 
’74 in uitvoering komen t.w .:

Am$terdam-Zu!d 202 woningen 
Het Westen 122 woningen 
Wasp 104 woningen
Gem.woningen ^84woningen

Gedwongen herhuisvesting betekent voor alle be
trokken bewoners een dratische ingreep in hun 
dagelijks leven. Voor de bejaarden onder hen is het 
veelal zonder meer een traumatiserende ervaring. 
Opname in een bejaardenhof of bejaardentehuis 
zou voor velen van hen onder de gegeven om
standigheden de enige oplossing zijn. Het is 
bekend dat de mogelijkheden daartoe uiterst be
perkt zijn. آت؛؛الل met het oog daarop worden de 
bejaarden 9 a 12 maanden ٧۵۵٢ de ontruim ing van 
hun woning door de dienst Herhuisvesting opge
nomen. Reeds nu echter kan aan de voorwaarden 
voor behoorlijke herhuisvesting van bij de stads
vernieuwing betrokken bejaarden niet worden vol
daan. Binnen afzienbare tijd zullen zelfs voor 
hoogst urgente gevallen onder hen geen plaat
singsmogelijkheden meer bestaan. Indien er geen 
wijziging komt in het opnamebeleid van de particu 
liere tehuizen zal de stadsvernieuwing op dit 
probleem vastlopen. Voor de betrokken, zeer 
kwetsbare bevolkingsgroep verdwijnt dan ieder 
perspectief. Hun situatie moet uit medische, 
sociale en ethische overwegingen worden aange
merkt als volstrekt onaanvaardbaar.
Het geplande bejaardenhof in de Spaarndammer- 
buurt biedt voor dit probleem geen oplossing, daar 
dit pas in 1978 gereed zal zijn.

Het tweede effect is dat ernstige stagnaties 
verwacht moeten worden bij de uitvoering.
De bijna gelijktijdige uitvoering van verbetering van 
± ٦٥٥٥ woningen vereist een complexe en strenge 
planning waarin elke verstoring ernstige vertraging 
betekent.
De hoge mate van autonomie waarover de particu
liere tehuizen beschikken om een zelfstandig 
Opnamebeleid te voeren is van dit ene knelpunt 
oorzaak. Elk verzoek om plaatsing van de Centrale 
Registratie kan afgewezen worden.
Het herhuisvesten van bejaarden in bejaarden
oorden gaat in de Spaarndammerbuurt een ernstig 
knelpunt vormen ٢١ de voortgang van de verbete- 
ringswerkzaamheden.
Een activiteit die op □it moment het grootste deel 
van de capaciteit van Herhuisvesting vergt op het 
gebied van de stadsvernieuwing.
De uitvoering van meerjarenprogramma's â la Kin- 
kerbuurt (realiseringstermijn 15 jaar) zullen ernsige 
vertragingen oplopen.

Tvwee suggesties:
* In afw ijking van w at in de Spaarndammerbuurt 
gebeurd is, het voortrekken van gemeentelijke 
woonvoorzieningen voor bejaarden, zodat, voordat 
totale hethuisvestingsactiviteiten starten, een 
buurtgericht opvang van bejaarden mogelijk is.

* Het ontnemen van de bevoegdheden van parti
culiere tehuizen om een zelfstandig opnamebeleid 
te voeren. De toewijzing moet geschieden door 
Centrale Registratie en Dienst Herhuisvesting.

N. A. RAAP, 
voorzitter Projectgoep 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

Deze brief behoeft geen nadere uitleg. De ervarin
gen van het afgelopen jaar geven aan, dat in deze 
brief niets te veel is gezegd. De moeilijkheden 
zullen zich blijven opstapelen, als van hogerhand 
een aantal zaken niet beter geregeld qaat worden. 
Deze brief geniet dan ook de volle sympathie van 
het CWS.



SITUERING VA N  H ET BEJAARDENCOM PLEX
Zoals u wellicht uit de vorige actiekrant heeft ver
nomen, gaat de woningbouwvereniging 'Patrimo- 
٢٦١٧٢٦٦' het tehuis bouwen, terwijl het gebouw 
beheerd en geëxploiteerd gaat worden door de ge
meentelijke dienst 'Bejaardenverzorging'. Deze 
dienst heeft ruime ervaring met het bejaardenwerk. 
Door haar wordt ook het Flevohuis en het bejaar
dentehuis in Slotermeer beheerd.

Als architecten voor de nieuwbouw zijn aangetrok
ken, de heren Girod en Groeneveld. Deze zijn 00 
het ogenblik driftig aan het tekenen. Ook de dienst 
Stadsontwikkeling maakt schetsontwerpen.
Ter illustratie tonen wij hier een tweetal van de 
vele schetsontwerpen, die op het moment in 
discussie zijn bij de bejaardencommissie.
Zoals u ziet wordt in de tekeningen al rekening 
gehouden met de mogelijkheid, dat een gedeelte 
van de Houtrijkstraat gesloopt gaat worden 
wegens bouwvalligheid. De bewoners uit deze 
straat moeten beslist niet schrikken bij het zien van 
deze tekeningen. Over hun hoofden heen zal zeker 
niet beslist worden. Maar het feit ligt er nu 
eenmaal, dat een groot aantal woningen onver
klaarbaar bewoond zijn.
In de petitie, welke gehouden is door de bewoners 
uit de Houtrijkstraat met behulp van het c w s  
wordt de eis gesteld over te gaan to t een scherp 
optreden van bouw- en woningtoezicht. Waar dat 
toe gaat leiden is nog onbekend.
Voor een aantal woningen in het begin van de 
Houtrijkstraat leidt dat absoluut to t staken van 
behouwing met daaropvolgend eventueel sloop.

NIEUW E TEKENINGEN M A K E N

De bejaardencommissie 'Spaarndammer- ١̂٦ Zee
heldenbuurt' heeft op grond van de nu gemaakte 
schetsplannen, de architecten Girod en Groeneveld 
verzocht nieuwe plannen te maken. De verschillen
de daaruit voortvloeiende alternatieven zullen wij 
waarschijnlijk middels een inspraakprocedure voor 
bejaarde bewoners ter discussie stellen. De bejaar- 
dencommissie stelt in ieder geval de volgende 
eisen aan het plan.

٦ . Er moet rekening gehouden worden met een 
voldoenoe beschermd milieu voor de bejaarde be- 
w o ؟ ers van het tehuis t.o.v. de omringende om
geving.
2. Tegelijkertijd mag dit géén beletsel vormen voor 
de integratie van het tehuis in het buurtleven. Er 
moeten allerlei openingen naar de buurt toe 
worden gecreëerd. Dit betekent, dat voetgangers 
en fietsverkeer zeer beslist niet geweerd mogen 
worden uit de nabijheid van het tehuis. Mogelijk
heden voor beperkt autoverkeer moeten ook ge
handhaafd blijven.
3. In de n i^ h o u w p la n n e n  mag rekening ge
houden worden met de te verwachten ontw ikkelin
gen aan de Houtrijkstraat evenzijde. Ter verleven
diging van de omgeving in de nabijheid van het 
tehuis zullen bij eventuele sloop van woningen niet 
in de eerste plaats speelplaatsen gecreëerd moeten 
worden. Beter lijkt vervangende nieuwbouw te 
plegen. Dit maakt het voor bejaarde bewoners ook 
levendiger.
4. Geluidsisolerende maatregelen t.b.v. lawaai
overlast treinverkeer aan de Zaanstraat zullen ge
troffen moeten worden, zowel in de woningen als 
aan de rand van de rails.
5. Niet nader te noemen wensen en verlangens.

T ء ثكص /ءدء ،١'و ا

OPNAMEBELEID
In overleg met de Centrale Registratie, de wijkpost 
voor bejaarden, wijkverpleging èn maatschappelijk 
werk, zal een opnameprocedure moeten worden 
ontwikkeld, waarbij gegarandeerd w ordt dat buurt
gebonden bejaarden uit de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt absolute voorrang hebben bij 
opname.
In de volgende actiekrant hopen wij in een speciaal 
artikel hierop terug te komen. Wel zal nu al gezegd 
moeten worden, dat slechts die bejaarde bewoners 
in aanmerking komen voor opname, welke voldoen 
aan de opname-normen van de C e^ra le  Registra- 
t!e. Zoals ٧ weet zijn d it zeer strenge normen. 
Indien ٧ belangstelling heeft om mee te praten 
over de nieuwbouw verzorgingstehuis, dan kunt 
٧ zich schriftelijk of mondeling wenden to t het 
advies- en informatiecentrum, Spaarndammer- 
straat 143. Chris de Vries, secr. c w s

In het kort zijn dit:
— een telefooncel voor bewoners, geschikt voor 

rolstoel + 2 normale telefooncellen;
— kruidenierswinkel, dames- en herenkapsalon;
— wasserette, ruimte voor pedicure;
— een biljartzaal met 2 3 ة  biljarten en bibliotheek;
— twee zaaltjes voor de bezigheidstherapie;
— een grote recreatiezaal met mogelijkheden voor 

toneel, operette en film.

De grote recreatiezaal kan mogelijkerwijs ook 
gebruikt worden voor bejaardenactiviteiten van het 
open bejaardenwerk etc.
In nader overleg met betrokken groepen uit de 
buurt jen de gemeentelijke dienst bejaardenver
zorging wordt bekeken, hoe een aantal gemeen
schappelijke ruimten en faciliteiten opengesteld 
gaan worden voor de hele buurt.
Naast de hierbovenvermelde voorzieningen, zijn er 
nog een groot aantal andere voorzieningen gepro
jecteerd.
Eigenlijk te veel om op te noemen.

MEDISCHE, PARA M ED ISC H E  + 
VERZORGINGSVOORZIENINGEN

- accommodatie voor bejaardenarts
— verbandkamer/laboratorium
— beh^e lkam er/tandarts /ooga rts
- fysiotherapie-ruimte met massagemogelijk

heden
kleine kookkeuken + afwaskeuken

- alarmsysteem (zusteroproep, personen-zoek- 
installatie etc. 24 uur welzijnsmelding.)

W OONVERDIEPINGEN

Naar alle waarschijnlijkheid komen de algemene en 
gemeenschappelijke g^ru iksd ienstru im ten op de 
begane grond! De gemeentelijke dienst, 'bejaar
denverzorging' heeft te kennen gegeven ±  40 ver- 
zorgingskamers te willen bouwen per verdieping. 
Dit bovenstaande leidt to t het bouwen van een 
verzorgingstehuis met 5 verdiepingen (begane 
grond 4 ا  verdiepeingen).
Het ligt tevens in de bedoeling om een bouwwijze 
toe te passen, waarbij de verzorgingskamers ٦ aan 
١ kunnen worden samengevoegd to t 2-persoons 
verblijf. Hierdoor w ordt het ook mogelijk gemaakt, 
dat bejaarde echtparen opgenomen kunnen w or
den in het tehui?.
Op elke even-étage zal een zusterpost komen t.b.v. 
veizorging bewoners.
□ddrpaast op elke verdieping:
— een rolstoel-toilet;
— een open dienkeukentje + pantry;
— badkamer met 2 dnuches:

was- en strijkruimte met een wasbak, etc.

WOONGEDEELTE

Elke verzorgingskamer wordt voorzien van voor
deur, bel- en naamplaat + brievenbus. De privacy 
van de bewoners wordt hiermee gewaarborgd. 
Hieronder ziet u de w o o n o ^rv la k te -in rich tin g  
van een verzorgingskamer èn een zelfstandige be- 
jaardenwoning.
De bejaardencommissie van de buurten is van 
mening dat in de verzorgingskamer in ieder geval 
een douche zal moeten worden aangebracht. 
Hierover zal zij nader overleg plegen met de ge
meente!

Verzorgingstehuis 
vóór bejaarde 
bewoners uit de 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

Sinds oktober 1974 fu ^ tio n e e r t er, ter vervanging 
van de zichzelf opgegeven werkgroep 'Bejaarden- 
voorziening' een nieuwe bejaardencommissie, 
welke zich Ten doel heeft gesteld daadwerkelijk op 
te komen voor de verbetering — en de totstand
koming Vdn — b^aardenvoorzieningen in de 
Spaarndammerbuurt.
In deze commissie hebben zitting genomen, leden 
van het c w s ,  de actiegroep Zeeheldenbuurt, ver
tegenwoordigers van de bejaardenbonden, de w ijk 
post voor bejaarden (de heer ل . Zwart), de w ijk
verpleegster (zuster Hofman) en leden van de 
projectgroep.
Zo, ٧ leest een uitgebreide commissie.

BUURTGERICHTE BENADERING VOOROP
Als eerste taak heeft deze bejaardencommissie op 
zich genomen, zorg te dragen dat het dopr de ge 
meente Amsterdam aan de Spaarndammer en 
Zeeheldenbuurt beloofde verzorgingstehuis voor 
bejaarden metterdaad èn zo snel mogelijk ge
bouwd gaat worden. Deze bouw kan op z'n 
vroegst in 1976 aanvangen, als er geen verdere 
vertraging meer optreedt in de sloop van de 
panden aan de P o la n ^ s t r ^ / A s s d t t s t r a a t /  
Houtrijkstraat. In een van de vorige actiekranten is 
uitvoerig verslag gedaan van de moeilijkheden met 
de sloop.
De bejaardencommissie heeft zich tot doel gesteld, 
de hele nieuwbouw  van het bejaardentehuis, 
d.w.z. zowel architectonisch als organisatorisch, zo 
te begeleiden dat optimaal inhoud gegeven kan 
gaan worden aan de door de beide buurten vurig 
bepleite buurtgerichte benadering.
Deze buurtgerichte benadering richt zich ten eerste 
op het opnamebeleid, ten tweede op de verbinding 
tussen het buurtleven en het leefmilieu in en rond 
het verzorgingstehuis en ten derde op de dienst- 
verleningsrelatié tussen het open bejaardenwerk 
van de wijkpost, wijkverpleging en van de vrij
willigers van de dienstverlening ١̂٦ de verzorging 
van het bejaardentehuis.
Middels voorlichting, het organiseren van de dis
cussiemiddagen in de bejaardensocièteiten zal de 
commissie trachten de bejaarde bewoners uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt te betrekken 
bij de bouw van deze noodzakelijk geachte be- 
jaardenvoorzieningen. Ook !s de commissie van 
mening dat de bejaarden op essentiële onderdelen 
van het plan inspraak behoren te hebben. In hoe
verre de gemeente Amsterdam daartoe berffiu is 
zal in de nabije toekomst blijken.

P R O G R A M M A  VA N  EISEN
In een tweetal vergaderingen van de bejaarden- 
commissie is het voorlopige programma van eisen, 
t.b.v. de bouw van een bejaardencentrum, be
sproken.
Het programma ziet er als volgt uit. (Er zal over de 
verschillende onderdelen nog nader overlegd 
moeten worden met bejaardeninstanties.)
De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt kan er 
echter van op aan dat de kern van het hieronder 
vermelde programma zonder meer gerealiseerd 
gaat worden, als definitief overgegaan kan worden 
tot bouw.
In zoverre geeft het geformuleerde programma ( + 
bijbehorende tekeningen) een aardige indruk van 
wat er in de toekomst met onze buurten gaat ge
beuren.

Samenstelling voorzieningen van het bejaarden- 
huisvestingscomplex aan de Polanenstraat/Assen- 
dfelftstrflat etc.

Het complex bestaat uit twee gedeelten, t.w.:
A. Het verzorgingstehuis, bevattende 160 normale 
verzorgingskamers ا daarbij horend 30 zieken 
boegbedden.
B. Een 80 tot ٦٥٥ zogenaamde zelfstandige W O
n in g en  v o o r  b e ja a rd e n , w e lk e  v o o r  de v e rz o rg in g  
en  d ie n s tv e rle n in g  a a n g e w e z e n  zijn  op  h e t  v e rz o r
g in g s te h u is .

Bij het verzorgingstehuis behoort een hoog ge
outilleerd verzorgingsapparaat, met als kern een 
70-tal gekwalificeerde personeelsleden. (Bejaarden- 
verzorg(st)ers, verpleeg(st)ers, artsen, etc.)
Zoals vermeld, kunnen de bewoners van de zelf
standige bejaardenwoningen een beroep doen op 
hulp en verzorging van het verzorgingstehuis.
Echter in een groot aantal gevallen blijven zij ook 
hulp, bijstand en advies ontvangen van het 'open 
bejaardenwerk', W . O .  wijkpost voor bejaarden en 
wijkverpleging.
Zowel de bewo(o)n(st)ers van het verzorgings
tehuis + verpleegafdeling kunnen gebruik maken 
van een groot aantal gemeenschappelijke facilite i
ten en ruimten, welke bij het bejaardenhuisves- 
tingscomplex horen. •• I ٣ ج ' ■ ""٦ ٦



Activiteiten in en rond 
't Turfschip
ROGGEVEENSTRAAT 12

TEENERAVOND VOOR 5؟  +
Maandagavond vanaf half 8, entree f  1, —, met 
disko, tafeltennis, biljart enz.

VO LKSDANSEN VOOR O U D E R E N
Dinsdagmiddag 12.45 — 14.00 uur O.I.V. mevr. G. V.
d. Veen, entree f 1 , — incl. koffie.

K IE N M ID D A G  VOOR VOLW ASSENEN
Dinsdagmiddag 2 — 4 ٧٧٢, entree 50 cent, kleine 
prijsjes zelf meenemen.

D A M ESG YM N ASTIEK
Donderdagavond ? — 8 ٧٧٢, 8 —9 ٧٧٢ in de gym 
nastiekzaal van de Hudsonschool, na afloop koffie 
in 't Turfschip. Entree f 1,50.

^ P O R T IN S T □ ^  voor jongens van 11 t /m  15

Dinsdagavond 7 —8 uur, gymnastiekzaal Hudson- 
school O.I.V. A. Mahboeb en Ronald Riederwald. 
Start ٦ oktober.

Tot zover ؛٨  het kort een aantal puntjes, waar naar 
onze mening in het belang van de bejaarde be
woners aan gewerkt moet worden.
Tot slot het volgende:

RECHT  OP GOEDE BEHANDELING
BEJAARDEN HEBBEN TOEN ZIJ JONG WAREN 
DAADWERKELIJKE MEDEGEWERKT AAN 
DATGENE WAAROVER W IJ  NU BESCHIKKEN.

DAT DE OMSTANDIGHEDEN VAN TOEN VEEL 
SLECHTER  WAREN DAN HEDEN (LANGE 
WERKTIJDEN, CRISIS EN □ITZONDERL1JK 
LAGE LONEN). DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE 
INSPANNING VAN DE WERKERS ZIJN WE ER 
EEN BEETJE BOVENOP GEKOMEN■

DAAROM ZIJN WE VAN MENING. DAT MEN DE 
BEJAARDEN IN DIT OPZICHT NIET ALTIJD BE 
HANDELT OP DE WIJZE W AAR ZIJ OP «R O N □ 
VAN DE DOOR HEN GELEVERDE PRESTATIE  
RECHT OPHEBBEN.

LAAT MEN  WEL BEDENKEN, DAT  JONGEREN 
□ □ K  OUDER WORDEN  EN LAAT  HET DAN  ZO 
ZIJN, DAT  ONZE PROBLEMEN NIET DE HUNNE  
ZULLEN Zl, N

j .  de Haan, Zaanstraat 357, ' 
telefoon 82.92.22
Lid Bejaardenbond ard. 12, vertegen
woordigd in het cws

Een van deze palen is reeds gereserveerd ٧٠٠٢ de 
Bokkinghangen.
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BEDANKT
Via deze weg willen w ij de heer Postmus, Van 
Heemskerckstraat 37 bedanken.
Deze buurtbewoner, die in zijn vrije tijd fotograaf 
is, heeft aangeboden om de fo to 's  die voor het 
illustreren van deze krant nodig zijn, in het vervolg 
voor ons te verzorgen, waar wij uiteraard dankbaar 
op in gaan, daar er zich in het Aktiecomité geen

,fotografen bevinden

BOKKINGHANGEN
De voorbereidingen voor de bouw van ruim 100 
nieuwe woningen op het terrein aan de Bokking
hangen vorderen goéd.
Wekelijks w ordt er vergaderd door een werkgroep, 
waarin de Gemeente, Labor, het architectenbureau 
en ook het actiecomité vertegenwoordigd zijn.
Het zier er naar uit, dat de startdatum van ٦ olrto- 
ber 1 7 5 و  gehaald kan worden.
Nog niet precies te zeggen is, hoe de woningen 
eruit zullen gaan zien; dit komt omdat met zo veel 
verschillende factoren rekening gehouden moet 
worden; gunstige ligging ten opzichte van de zon 
en het uitzicht, zo weinig mogelijk trappen lopen, 
maar ook: zo weinig mogelijk var!at؛e in de 
woningtypes om de kosten laag te houden.
Als deze krant bij ٧ in de bus valt, heeft ٧ 
misschien al gelegenheid gehad om een model van 
een woning te bezichtigen in het Laboratorium 
Volkshuisvesting, Jonas Daniël Meijerplein, waar
over ٧ apart ge'i'nformeerd wordt.
Zeker is wel, dat 50% van de woningen grote 
woningen zullen zijn (4 en 5 kamers) en 50% zal 
bestaan uit 2- en 3-kamerwoningen.
Zodra uit het geheel van de eisen een compleet 
voorstel gebrouwen is, w ord t er een algemene 
buurtvergadering uitgeschreven, waar Labor, de 
architecten en de Gemeente de plannen aan de 
buurt zullen komen toelichten. Ook daar krijgt ٧ 
nog tijdig bericht van.

Verbetering 
bejaarden- \ 
voorzieningen

Bij de verbetering van het woningbezit van de 
woningbouwverenigingen ؛٨  de Spaarndammer-
en Zeeheldenbuurt, en niet in de laatste plaats bij 
verbetering in de particuliere woningbouwsector, 
zal naar onze mening, spe€؛aal voor de bejaarde 
bewoners, ontzettend veel aandacht besteed 
moeten worden aan voor hen beslist noodzakelijke 
èn aangepaste voorzieningen. Tot nu toe wordt 
hier nauwelijks rekening mee gehouden in de 
plannen van, de architecten. De gemeentelijke 
dienst 'Volkshuisvesting' wordt bij deze uitgeno
digd ٠٨٦ bij de beoordeling van de verbeterings
plannen hier strenger op te Iptten.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen van 
belang:

AANGEPASTE BENEDENWONINGEN VÛOR 
BEJAARDEN

1e Bejaarde bewoners moeten zoveel mogelijk in 
aanmerking komen voor de benedenwoning of dit 
niet mogelijk of wenselijk is op de eerste verdie
ping. Ook de particuliere huiseigenaren zullen door 
Straffere besluiten van de dienst herhuisvesting 
hier aan mee moeten werken.
2e Alle benedenwoningen welke in de buurt vrij
komen moeten door de huiseigenaar opgeknapt 
worden (wegwerken van achterstallig onderhoud) 
en daarna middels een buurtindicatie toegewezen 
worden aan urgente bejaarde bewoners uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
3e In alle woningen waar bejaarde bewoners in 
worden gehuisvest ;m.n. in de verbeterde wonin
gen) behoren geen drempels te worden aange
bracht. Zijn deze drempels reeds gepland, dan 
moeten zij op een zeer eenvoudige wijze verw ij
derd kunnen worden.

4e Zeer beslist een douoheoel voor alle bejaarde 
bewoners, met daarbij voor de veiligheid enige 
handgrepen. Deze douche is geen luxe maar een 
noodzaak. Indien bewoners hulp behoeven met 
baden en douchen, behoort met behulp van de 
wijkverpleging deze hulp gegeven te worden op de 
eigen woning.

In ieder geval moet er sterke aandrang uitgeoefend 
worden op de huiseigenaren om handgrepen, 
zowel in het toilet als in de douchecel aan te 
brengen.

ZELSTAN^IGHEI□ OO K  VOOR BEJAARDEN

5e Men moet de bejaarde bewoners, zolang als dit 
enigszins mogelijk is hun zelfstandigheid laten be
houden. Dit betekent voor de Spaarndammerbuurt
dat het open bejaardenwerk zich moet losmaken 
van alle vormen van charitatief werk. Met het u it
delen van appeltjes of peertjes voor de dorst, of 
met het uitdelen van een drankje, los je de 
problemen, waarmee onze bejaarde bewoners mee 
te maken hebben zeer beslist niet op. De moderne 
vormen van 'liefdadigheid en bedeling', zoals ze 
hier en daar in de buurt de kop op steken, ver
doezelen het fe it daar er een uiterst gebrekkige 
dienstverlening aanwezig is voor bejaarden, die 
zelfstandig wonen. Er zal door bejaarde beowners 
actie gevoerd moeten worden voor de verbetering 
van hun positie.
،5e Komt er door, wat voor oorzaak dan ook, een 
tijdperk aan dat zelfstandig wonen voor een bejaar
de bewoner of bewoonster niet meer mogelijk is, 
dan behoort opname in een bejaardentehuis geen 
gunst, doch een recht te zijn.
Hieraan kan niet hard genoeg door ons comité ge
werkt worden voor snelle opname.
7e Bij de bouw  van het verzorgingstehuis +  zelf
standige bejaardenwoningen moeten er voor elke 
bewoner/echtpaar in het te bewonen appartement 
een douchecel aanwezig zijn met voorzieningen, 
zoals onder 4 vermeld. Op de schetstekening van 
het te bouwen verzorgingstehuis i.d. Spaarndam- 
merbuurt staan douchecellen aangegeven; laten 
we er gezamenlijk voor op de bres biijven staan, 
dat deze ook gehandhaafd blijven en niet zo als in 
het 'Flevo-huis' worden weggelaten.
Verder moeten er aan de wanden in de gangen 
stevige loop-leuningen worden aangebracht. Het 
door ons bezochte 'Twiske-huis' heeft deze weg
gelaten. Een slecht voorbeeld.
8e Ook moet er apparatuur in het verzorgings
tehuis worden aangebracht voor noodgevallen 
(brand, ongelukken etc.). De deugdelijkheid van 
diverse op de markt komende apparatuur zal nader 
worden onderzocht door de CWS-leden E. Klein 
Nagelvoort en G. Pronk.

م ب م م س ا ، ء م ي
ثك-ئ

م س ء ص



WAARSCHUWING

Via buurtbewoners bereikte ons het bericht dat er 
verschillende honden in de buurt gestorven zijn na 
het eten van vergiftigd voedsel dat op het terrein 
aan de Bokkinghangen gestrooid zou zijn.
W ij vinden dit, en met ons vele buurtbewoners, 
een afschuwelijke zaak en hopen dat de dader(s) 
snel met deze nare bezigheid zullen stoppen.
Het is trouwens niet alleen in onze buurt dat het 
verschijnsel van hondenvergiftiging zich voordoet. 
Ook elders in het land, met name in Limburg, 
schijnen vele honden aan vergiftiging te sterven. 
Dus, hondenliefhebbers, let op uw huisvriend.

ا  Turfschip

Het gehele eisenpakket werd toegestuurd aan de 
wethouder van □nderwijs, de heer R. V. d. Velde, 
met instemming van iedereen die hieraan hebben 
meegewerkt, waarbij erop werd aangedrongen om 
zo snel mogelijk met deze renovatie te beginnen. 
Inmiddels is er een schriftelijk antwoord ontvangen 
van wethouder v. d. Velde, waaruit blijkt dat hij 
grote waardering heeft voor het werk dat gedaan 
is, maar waaruit eveneens blijkt dat hij wel enige 
bedenkingen t.a.v. het gehele renovatieplan heeft. 
Een bezwaar van zijn kant is b.v. dat de lokalen te 
klein zouden zijn om in de bestaande ruimte te 
renoveren.
(Wat die lokalen betreft, is de Hudsonschool nog 
een van de weinige scholen die wat betreft opper
vlakte goed zitten nl. per lokaal ongeveer 55 m2.) 
Hij w il dan ook eerst bekijken of er een mogelijk
heid is om inplaats van renovatie over te gaan tot 
nieuwbouw.
Hier kunnen de mensen die zich voor dit werk 
hebben ingezet niet mee akkoord gaan, daar er 
duidelijk gekozen is voor renovatie.
Er w ord t dan ook geprobeerd om op zo kort 
mogelijke termijn een gesprek te kunnen hebben 
met wethouder V. d. Velde, waarvan ٧ t.z.t. zeker 
van op de hoogte wordt gesteld-

FEESTAVOND

De Zuiderspeeltuin geeft vrijdag 20 december een 
grote Kerstkienavond voor diegenen die zin 
hebben in een gezellige avond.
Aanvang 8 uur.
* * * * * * * * * * * * x x x x x x x x x x x x

Wij verzoeken samen met ons een weg te willen 
inslaan, die het verdere afbreken van het besteed
baar inkomen zo spoedig mogelijk kan tegengaan.
Wij VBriangeh derhalve het gratis p la g e n  en aan
leg en  van door het GEB in huur af te geven 
nieuwe heetwater-installaties.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij, 

hoogachtend,
Aktiegroep 'Zeeheldenbuurt',
ل . Eerdhuijsen, voorzitter 
G. Lasschuit —Helmers, secretaresse

Comité Wijkverbetering 
'Spaarndammerbuurt',
P. H. Curière sr., voorzitter

Bovenstaande brief is ،̂ ٥٠٢ het Aktiecomité Zee
heldenbuurt en het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt gezonden aan wethouder De 
ctoe als protest tegen de plannen van het GEB.
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Onderwijs en renovatie in 
de Zeeheldenbuurt
Duidelijk kan gesteld worden dat kinderen die in 
een renovatiebuurt zitten het zeer moeilijk hebben, 
bv. wanneer men op een wisselwoning moet, kan 
dit gepaard gaan met spanningen, bij verhuizing 
kunnen spanningen optreden, kinderen kunnen 
door renovatie leermoeilijkheden krijgen etc.
De. leerkrachten en oudercommissie van de 
Hudsonschool zijn dan ook unaniem van mening 
dat de volgende punten van groot belang zijn voor 
het onderwijs in onze buurt nu en in de toekomst:

1. Handhaving van het bestaande aantal leer
krachten tijdens renovatie. إ

(Door renovatie kan er een achteruitgang optreden 
in het ledingenbestand.)
2. De klassen mogen tijdens renovatie niet meer 
dan 20 leerlingen hebben.
(Men kan dan nog meer aandacht aan de kinderen 
besteden.)

3. Er moet een mogelijkheid zijn voor een gesubsi
dieerde huiswerkklas. (De kinderen kunnen bv. 
wegens ruimtegebrek hun huiswerk niet goed 
maken.)
4. De Hudsonschool moet gerenoveerd worden.
(Zie het onderstaande stuk.)

Men is van mening dat het onderwijs in renovatie- 
buurten tegelijk moet mee-renoveren met de 
renovatie van scholen-
Het heeft geen zin woningen te renoveren als het 
onderwijs en de woonomgeving (groenvoorzienin
gen, speelruimte, verkeer, sociale en medische 
voorzieningen) niet tegelijkertijd worden verbeterd.

RENOVATIE VAN  DE HUDSONSCHOOL EN 
DE KLIMROOS

De gezamenlijke oudercommissies, leerkrachten 
van de Hudsonschool en de Klimrnn.-, en de W erk
groep o ^ rw ijs v e rb e te r in g  Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt zijn na vele besprekingen met 
elkaar te hebben gevoerd to t een eisenpakket ge
komen die als doel hebben, het grondig renoveren 
van de gehele school.
Hieronder volgt een samenvatting van de belang
rijkste punten:

1e. De zolder moet verbouwd worden to t speel
ruimte, waarbij hoeken ingericht moeten worden 
als bibliotheek, documentatiecentrum, mediatheek 
en discotheek.
2e. Verlaging van zowel alle plafonds in de klassen, 
alsook in de gangen en het trappenhuis.
3e. Er moet een betere verwarming in de gangen 
komen met tochtdeuren in de benedengang.
4e. Algehele vernieuwing van het sanitair, zoals 
gootstenen met aanrechten en voetenwasbakken 
+ vernieuwing van de wc's.

REDACTIONEEL
Deze krant wordt evenals de vorige samen met de 
krant van de Spaarndammerbuurt uitgegeven.
Aan deze ’voorkant' vindt ٧ het gedeelte van de 
Zseheldenbuurt ('t Turfschip), draait ،ل de krant 
٥٨٦, dan vindt ٧ aan de andere 'voorkant' het 
Spaarndamgedeelte.
Omdat onze buurt en de Spaarndammerbuurt met 
vrij veel de?elfde problemen te maken hebben is 
het misschien aan te bevelen ook eens in het 
Spaarndamgedeelte te bladeren. Daar staan soms 
mededelingen die ook op onze buurt betrekking 
hebben.

ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
Aktiegroep 'Zeeheldenbuurt', 
Corraspondenti^adres: Barentszstraat 66, 
telefoon 65914

Amsterdam, 6ث november 1974

Aan het College van Burgemeester en 
Wethouders,
Stadhuis,
O.Z. Voorburgwal, Amsterdam 
t.a.v■ de Edelachtbare heer De Cloe

Geacht college.

Zoals bij ٧ waarschijnlijk bekend is, heeft het GEB 
besloten de door haar in huur gegeven heetwater- 
boilers weer terug te vorderen.
De reden hiervan is, dat deze boilers te oud zijn ge- 
w orden(+ 30 jaar).
Tegen bovenstaande is geen bezwaar, ook niet 
tegen het plaatsen van nieuwe apparaten met een 
huur van f 4,75 per maand.
Waartegen wel grote bezwaren zijn, is dat de 
huurders de volledige aanleg en plaatsingskosten 
moeten betalen. Het gaat hier om bedragen, die 
variëren van f2 7 5 ,— to t f450 , — , die door de 
huurders contant moeten worden betaald.
Het laat zich aanzien, dat de huurders in voor 
namelijk de oude stads^ jken  weer een financiële 
zorg in het directe vooruitzicht krijgen.
De koopkracht van de buurtbewoners, die door het 
omhoog vliegen van de huren en de prijzen, en het 
relatief achterblijven van het inkomen of de sociale 
uitkeringen, wordt opnieuw nadelig beïnvloed.
Het is immers aan ٧ bekend, dat de bewoners in 
de oude woonbuurten, waar de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt deel van uitmaken, steeds veel 
Is ontzegd en daarbij de laagste gemiddelde belast 
harp inkomens vertonen.
De bewoners moeten rond komen van een zeer 
klein besteedbaar inkomen per week. Zij leven als 
het ware van week to t week en zouden graag 
weken willen overslaan ٠٨١ eens wat extra's te 
kunnen doen.
Gezien het bovenstaande verlangen wij dat het 
plaatsen van de nieuwe boilers als service vanuit 
de gemeente kan worden beschouwd en derhalve 
gratis moet geschieden. Aanlegkosten behoren en 
onderhoud moeten toch onderdeel kunnen zijn van 
een huurprijs (over ±30  jaar) van + f  1200, . 
Daarmee is die boiler volgens ons duur betaald.
Niet alleen de huurders van de boilers, maar ook 
de winkeliers, die zo nauw gebonden zijn aan het 
wel en wee van de buurt, zullen hun vaste en ge
regelde klanten minder zien besteden. Geld kan 
Immers maar één keer worden uitgegeven. Bij al de 
problemen die de woon- en wijkverbetering 
(tijdens de uitvoer) met zich meebrengt naast de 
uitdunning van de buurt, de vergrijzing (d.w.z. 
minimum inkomens) en de enorme daling van de 
koopkracht van de bewoners, is het uitblijven van 
doeltreffende tegemoetkomingen onverantwoord.
In ieder geval verlangen w ij ook voor de winkeliers 
gratis plaatsing van de nieuwe heetwater-installa- 
ties. Vervolgens vragen w ij ook ontheffing van de 
vele gemeentebelastingen, de daarmee verband
houdende lasten, die w ij als bewoners en w inke
liers krijgen opgelegd. (Milieubelasting, represen- 
tatiekeuring, rioolbelasting, verhoogde huren, 
scherpere elektra- en gastarieven).
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