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EN NU MET SPOED SLOPEN EN BOUWEN
Ztj het een maand tater dan gepland, maar op 12 
april jL ia aan eerste lustrum van strijd voor woon- 
en wqkvefbetering tegen huurverhogingen en voor 
sociale woningbouw op waardige en succesvóHe 
wijze afgestoten.
Vooraf gegaan door een reeks van protestvergada- 
ringen bezocht door honderden bewoners — 
jeugd, bejaarden, kleine zelfstandigen, piarvgebted 
bewoners, aktivislan, e.a. aanbieding aan de be
trokken wethouder van twee petities elke onder* 
tekand door pl.m. 460 gezinshoofden een nog aan 
da gang zijnde jeugdpetrtie waaronder inmiddels 
circa 1000 handtekeningen, ziedaar hoe da strijd
bare Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt da laatste 
maanden in aktia is geweest om een nieuw lustrum 
in te kjiden.

DEZE INZET WAS ER OOK NAAR

Enkele honderden bewoners, bijgestaan door het 
Zaanse Jachthoorn- en Trompetterkorps 'Czaar 
Peter4, da drumbands 'Kindergenoegen' uit de 
Staatsliedenbuurt en 'da Oude Wsster' utt de 
Jordaan voorafgegaan door een 'hippe' bua voor 
de moeilijk ter been zijnden en enkele bedrtffs- 
auto's van winkeliers, ziedear de damonatratieve 
optocht die door de Spaarndammer- en Zeehel
denbuurt trok om op het Spaamdammerpientsoen 
mat een korte opent uchtmeetmg te worden be
sloten.
Hoevelen zich erbij betrokken voelden bleek wel uit 
de vele honderden die vanachter of vanuit hun 
raam hun instemming betuigden om nog maar niet

te spreken over de niet te tellen kifkkietigen op da 
trottoirs.

DE DEMONSTRATIEVE HOORZITTING

Dat da beide comités da stemming onder de be
woners juist aangevóeld hebben bleek ook wel uit 
het feit, dat in groten getale gehoor is gegeven aan 
onze oproep voor 13 uur de boodschappen in huis 
te halen om zodoende ook de winkeliers in staat te 
stallen mee te demonstreren.
Zoals reeds vermeld waren ar zeer veel meneen op 
de been, echter, de winkels waren over het 
algemeen kiantlooe.
Veel aktivieten hebben daaraan aandacht besteed. 
De tientallen winkeliers die met de armen over 
elkaar aan de deurpost stonden met achter zich 
een lege winkel waren een demonstratie op zich 
waarbij zeer velen onze oproep achter het raam 
hadden hangen. PROFICIAT.

Ook de sprekers oogstten veel bijviri.
De voorzitter van het Aktiecomrté Zeeheldenbuurt, 
J* Eerdhuijaan sprak het openingswoord op het 
Heertemmerplein.
J.  v. Dijk, werkloos bouwvakker hield een fel 
betoog tegen da regeringspoütiek, waardoor o.m 
in buurten grond braak büfft liggen, woningen niet 
gebouwd of verbouwd worden, terwijl da bouw- 
vekkers In de W W  lopen; W . Comslissen, voor
zitter Belangengemeenschap Winkeliers schilderde 
in een vaak emotioneel betoog de noodtoeetand 
onder de kteine zelfstandigen.

Alhoewel da CPN een conferentie had over da 
Stadsvernieuwing, waarvoor oorspronkelijk ook de 
voorzitter van het CWS wss aangezocht in het 
presidium zitting te nemen, had m  toeh heet ge- 
meintersedeid L  Moertens vrijgemaakt om hear 
visie kenbaar te maken.
Hij begroette namena de CPN hst goertgeaiaegd» 
buurtinitiatiet. wsems hl) n em en * db demonatran- 
len aan ailhaaiabetuiglna M É de conferentie 
Stadsvsmismaing ter hand gssteM kraag. 
Staatssecretaris J .  Schasfer had door een zfner 
ambtenaren telefooiech talen weten dat H  niet 
kon komen, omdet bh aanwezigheid op het PvdA 
congres vereist was, terw$ het gewest o/ijk beetuur 
Amsterdam door j|J congres g e e n m h  beechfc- 
baar had.
De wethouder voor ds Volkshuisvesting. L  JL  
Kuijpers, die het CoHaga van Hf en W . zou ver- 
tegenwoorcfcgen. bleef weg.
Reden op dit moment nog niet bekend
De voorzitter van het CW S opende en sloot de 
openluchttneeting en dankte ale medewerken 
voor hun inzet.

Hat woord ia au aan het Gemeeniebeetuur m  haar 
ambtenaren, went de openbare hoorzittinf I  door 
atte bovengenoemds Im jflM g H overbodig ge
worden.
De vertegenwoonfigers beider buurten, Lw. de 
beide comités, bewonerscommissies, vwkgroepen 
etc. wachten nu op da datum waarop In mtl tf75 
de duidetipk gestelds buurteiasn besproken kunnen 
worden.

DE ZEEH ELD IN 'T ZIT ER REEDS H l  ■ VOORZITTERSOVEftlEG

Hat Gemeenteraadslid Lourens Meertan de na
mens do CPN. het woord voerde. voelde zich in de 
damonatratia kennelijk hei veiligst naast da Zee 
hakün, «  a*s ■acrataraasa van Net ACZ wel 
springlevend is.

öoria, zoon vin  onze opbouwwerker
wüde niet achteib^ven
Daar pa ook nog moest fotograferen waa
Borts de eerste die vereeuwigd werd | |  en hoé
B  is voor eén goede peuteropuang.
De moeders wWsn B E | maar het gebouw H

Oet de beide voortfttart  beat tevreden zijn mat da 
resuheten tonen hun vergenoegde ganchtan.
Links de voorzitter b it Comité Wifkverbetering 
Spsimdammarbuurt. -
Hechts da voorzitter van hét Aktia Comité Zee-
m i b s



d e  n o o d k lo k  l u id t  in  spa a r n  d
12 APRIL 1975 
a k t ie d a g

l| | fW | f  term rt&rm rtte massaal voor erkenning 
an ae V.R.R. en terugtrekking van de Ameri

kaanse troepen uit Vietnam; de P.v.d A. besloot 
r? a( dm  daagse N.A.V.Ö>congres; de C.P.N. 
^ 6630 °P  Haar initiatief betegde conferentie 
Stadsvernieuwing die voo? alle aktiegroepen en 
wijkcentra toegankelijk was; Spaarndammer- ©n 
ZeeNeidenbuurt demonstreerden voor de belangen 
vsm Hun buurten.

P.v.d.A.
Namens de demonstranten werd in een be* 
groetingsschrifven de congressisten veel succes 
en wijsheid in te nemen besluiten toegewenst; 
gewezen op Net uiterst trage verloop van de 
woning- en wijkverbetering in onze buurten en 
het toegepaste stadsvernieuwingsbeleid In het 
algemeen door de rijfcs-en gemeentelijke overheid. 
Qg congressisten werd verzocht positieve beslui?

j| J werkende mens te nemen en hun 
partijoenoten in de oefde Kamers der Staten- 
Genéfaa? en de Regering te verzoeken rnet mee te 
werken aan de verhoging van de bewspeningsuH- 
oaven en de aanschaf van nieuwe atoomstraal- 
iagers en het geld o.m. te gebruiken voor dé 
instandhouding en het opknappen vair de 19e 
eeuwse wijken waaronder t̂ izs buurten.

C.P.N.
De conferentie werd begroet en er adhaesie mee 
betuigd, gewezen op het uiterst trage verloop van 
de woning- en wijkverbetering en het beleid van 
Staatssecretaris Van Dam bekritiseerd.
Onder meer werd gesteld dat wij de conferentie 
zien als een ondersteuning van onze eisen en 
akties voor een versneide aanpak van dé woning 
en wifkverbeteringsproblemen. W ij vertouwen er
op, dat deze conferentie onze demonstratie ziet 
als een waardevolle bijdrage aan dé discussie over 
de stadsvernieuwing in Amsterdam.
Tevens werd de wens uitgesproken dat onze en 
hun aktivHeiten snel mogen uitgroeien tot een 
eensgezinde stedelijke demonstratie voor de eisen 
zoals genoemd in het schaven aan de Regering 
{zie bovenL
Namens de demonstranten werden de brieven 
ondertekend door de voorzitter van het C.W .S. en 
de voorzitter van het A .C X

MOTIE AAN DE 
REGERING

Deze is bijna gelijkluidend als de brief gom de 
P.v.d.A., maar wordt tevens het toegepaste huur- 
en subsidiebeleid van staatssecretaris Van Dam 
afgewezen. '
De regering wordt verzocht zich aktief in te zetten 
voor de volgende buurt eisen:

VOOR VERSNÊLLfNG VAN DE STADSVER 
NIEUWtNG/ ONTÊIG E NIN G§ PR OC E DU RE'S
VOOR BETAALBARE ÜIEUW  I EN 
VERNIEUW BOUW

VOOR EEN AANVAARDBAAR VOORZIE
NINGENNIVEAU IN ONZE BUURTEN

VOOR EEN BETERE WERKGELEGENHEID 
VAN AM STERDAM SE BOUW VAKKERS

VOOR PLANSCHADEVERG0EOINGSREGE- 
LINGEN VOOR KLEINE ZELFSTANDIGEN

TEGEN VER P AU PER 1NG VAN ONZE WOON
BUURTEN

TEGEN AANTASTING VAN HET BESTEED
BAAR INKOMEN DOOR HUURVERHOGING
EN

TEGEN HUURVERHOGINGRONDEN VAN 8% 
EN M EER

TEGEN AANTASTING VAN DE SOCIALE EN 
ECONOM ISCHE PO SITIE VAN DE KLEINE 
ZELFSTANDIGEN IN ONZE BUURTEN
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AMSTERDAM  
OPDE BAND

V&m& &&8T WOOnt n&g Qozifti

Dank zij de pubfikaties rond onze demonstratie 
wer4 onze voorzitter, dhr. Pt H, Curière, telefo
nisch benaderd door een aan ons volkomen on
bekende instantie.
Het verzoek luidde: Of hg bereid was een band in 
te spreken voor de gesproken krant voör onze 
blinde stadsgenoten.
Ermee accoord gaande werd hi] twintig minuten 
m een geluidsdichte cabine opgesloten en moest 
in antwoord op een paar daartoe gestelde vragen 
verteld worden hoe het C.W .S. was ontstaan en 
rmt_ welk doet, waarom we demonstreerden, wat 
daarvan verwacht werd en o# If l i f  de afgetopen 
jaren êt rmuftaten behaag waran.
Een interessante bijzooderhstd is, dat één der 
€»B.H*#mbtenaras8an van een blinde clfënte 
moesthorén hoe het met onze buurt gsstetd was 
Deze dame had n.f. een exemplaar van de 
gesprokén kmnl-
Al -me* pi ean'zt^r dankfeare zask.:-“ ‘

GECN OVERW INTER ÏNG

Laat h£t Söfckmghangeft gaan tweede 
p i l  Nova Zamfslastraat wordan.

SLOOP DIE HAP
TELEGRAM AAN H. LAMMERS VERZONDEN 
OP 8 APRIL 1975

fnhoud: "Wethouder Lammers, Publieke Werken, 
Stadhuis, Amsterdam.

fnhoud: "Wethouder Lammers, Publieke Werken, 
Stadhuts, Amsterdam.
Namens de bewoners uit het plangebied 
eist Het C.W.S. difëkte ŝ oop van tiert- 
taften leegstaande percelen met dezelfde 
voortvarendheid als thans in de Nt̂ iw- 
marktbuurt geschiedt".

Per hedên 9 mei 1975 van enige versnelde acti
viteit nog niets merkbaar.

"ONS AMSTERDAM"

in bet april nummer van bovengenoemd \ 
schitterend maantfbiBd fezen we op j$a$tar | 
f2§ o.m.:

"Het Marriot Hotel is kfaar om zyn gasten te 
ontvangen.
Daarmee j§ i®  metamorfose am het Lefóse- 
bosje afgerond Ctcuit, PersU-Hitis en Koepel
kerk zijn de historie ingegaan, w&arè# voor 
de Koepefkerk |§ j| springstoffen nm  z$n 
gespaard.
Wij herinneren om nog de omver tummtenée 
reeds spftsfoze koepel op 22 jjljjj f&35F*■

Op pagina 12$ fotopagina.

"Het Leidsèosje zag er op 21 mei 1971 
nauwefijks vier Jaar gefeden, jjjp  üft sis het 
Leki$e&$$fe.
Nh&w Mèrri&t-Hotaf aafi mauw Lefdseèoŝ s, 
februari 1975".
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DAMMER- EN ZEEHELDENBUURT
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ROTTEN £

BOUWSTOF
I Getard en Catetè '§g:-ome. watótifce- st&f — tip* het vs/eer roerend met efkaar eens Ome /efierschtkter verschu&t &èfi- bescheiden, achter èèn it/ner kunstw&'ken.

STEDEUJKE 
MANIFESTATIE 
STADSVERNIEUWING
Ons schfijvsn aan de ekJers genoemde conferentie 
Stadsvernieuwing is 
w^ïóu^aa^e ontvttr^n.
'Hm ie* .feiR houden vanmp  jf^ ilflp t
■ manifestatie ® Q̂ ^̂ QehöÉften.
Oontterd^vond 12 juni vindt de (tsmon 
stratie plaats.

.. wö^^wt. Hm*dnfcpUmsoen, •
H Cunèré houdt een korte toespraak. Tot^naftr 
Alfe. Cuyps&aet alwaar de stot meeting plaatsvindt

■

Zoals reeds eerder geschreven 2ou f  maart j,L 
worden gestart met de bouw van 72 womngen aan 
de Nova Esmblastraat’-
Het werd j  apr# totdatin de gemeenteraadsverga
dering van 19 februari 1375 door wethouder 
Kuijpers werd medegedeeld, dat het wel mei/juni 
zou worden, maar dat hij ai tevreden zou zijn ais 
voor 4e bouwvalcvakanfie gestart zou worden.
V rf snel na het verschenen van het verslag dezer 
v e ^ t p i  wendde bet CW S zich 4net eeh 
protestschHfven tot de gem eenteraadscom m is
sie van bijstand voor da Volkshuisvesting.
Het antwoord kwam snel lü h e t middels de para. 
ONTHUTSENDE MEDE0€UNG OP VERGADE
RING RAADSCOM M ISSIE, zo s c h f^  'Oe Waar- 
heid' van maandag 2t aprö j.L 
D IT JA A R  GEEN  W O N IN GBO UW  M EER IN  
DE NOVA ZEM BLASTRAAT» dat werd medege- 
deeki m voornoemde raadscommissie op 21 april
'W fe Ê jm
Gebleken ‘<a> dat da buuropzeggpng aan de CSM

lange vertraging uiterst waarschijnlijk wordt. Het 
concern heeft dan nog dm  maanden om in beroep 
te gaan, het kan daarna drie maanden duren 
voordat het beroep tn behandeling komt. 
Sloopwerkzaamheden zouden dan twee maanden 
duren §1 EN GU GEUEUFT DAT | f  zie plangebied
— en dan nog een Jeuterpartij tussen de provincie 
en de bouwmaatschappij.

ST  LEO

W e denken terug aan het SË LeoMooster waar de 
^t^;^^:m #anden p^^||S§jg w as' het ais 'wiss#-; 
wonjngobject voor de blaarden te krijgen.
De ene wethouder verontschuldigde zich tijdens 
een bespreking hierover tnst het CW S.
Twee maanden zouden de tekeningen per vergis
sing #f een ambtelijke lade hebben gelegen maat 
m j was de zaak toch rond en de buurt kon ver
trouwen hebben.
Getijkefllfd echter v e ra s te  dé andere wethouder 
het voor de buurt zo baSapSr̂ fee gebouw, want de 
volgende dag publiceerde de pef? het bencht: 'ST , 
t£ Q -K W Ö § T m  ü  DE HPAARND AMMER- 
BUURT VOOR 1 350X80*$? VERKOCHT AAN

Welk vertrouwen kunnen we eigenlijk nog in É l 
dubbele wethouder hebban? Waar b^ft een fel 
protest vanti*? de Gemeenteraad tegen dergeëfke 
methodes en welke wethouderdtem hier ter ver
antwoording te worden geroepen?
PRO G RESSIEVE PRO GRAM  PO LITIEK

8«inen enkele jaren verdwenen op het Leidse 
Bosje een gigantbch kerkgebouw en het 'Persfr 
buis' waarvoor in de plaats ê^n paleis van een 
hotel compleet met binnentuin en ondergrondse 
parkeergarage etc.
Aan het Heketveld werd tn luttele tijd het machtige 
gebouw van de 'Arbeiderspers' a& het ware weg- 
geveegd en verrees eveneens een enorm botethsar 
compleet met ondergrondse tunnel naar de voor- 
matige Lutherse Kerk.

MÉT GROTE-VERSCHIL

In de Spaarodammerbuurt wordt nu iai vier |aar ge
leuterd over noödzakelp:e bejaarden- 
woningen en verzorgingstehu^.
Oyer het stopen van een paar M S in  wordt enige 
maanden gedaan en vief weken, zi|n er v^or 
om twee é?tag^ te slopen, 
tv.m. de thans doorgevoerde temporisatie I j  bet 
nog maar de ̂ aag hoe lang het nog zal duren vost 
met de bouw begonnen kan worden, want er 
moeten nog een paar honderd gezinnen f B I I

Een ondergrondse parkeer̂ araga wordt niet â 5-

«frukknop verkeerslicht kan niet an een 
gangeratunneftie evenmin.
Pro£ear zo maar da Tawna^tî K en SpassM^^^* 
m&mttaat ostér te staten.

WAAROM DAT VERSCHIL?

R|ke to e ris t brengen dtk poen op én arma 
S^adrndamfî rs k< t̂eo §Êf£P,;j- dua ^  teek ^a 
maar verkrcdten en verrotten.

McHtlng Sociaai CnHuraal Wilkcentntm 
W ijko f^ o ttm rp M  L » ,

26 maart 197S 

Ccmiité Wijkvefbetering Sp^rnda»rm>e»buMit H  
'p/a Zaanstraat SShs 
A m s t e r d a m

tn dank oi»tvmgen w| il«f; sclff^en van ^  maart 
. b^#ffande ews door ot̂ in^aren
demcK^eéeve optocht op 12 aprït

in de dagelijks bestuurver@aderi$$ van rftasdag B  
mawt hel̂ sn w  ̂Uw briê  besproken an »̂ n 
tot de-volgende konkk&e gekomen . ,

dat de door P  yoor^e^de 
uitir^ v®n msnoefen ondefkermen m  

: geheel kunnen onderst̂ iHjven.
- de% “N* ons, ais leden van het 
| hiat mogefip< «  op en ^  wî e rî f^eiii'.’deze 

d^nonstra^e ta ondersteunen .  •

dat dft vanuit fcet v^opbo^orga$^^ B  
materieel opzicht, mat mogeiijk f i daar ons de 
door i j  gévraegde èntbreken.-^^^^K^

Daar wft bet echter ms£ Ö eens z^ \r è$t hèt Ner 
om een buurtb^fir^ en m t®ia om 
stecN^k hefefcan w  besloten déze akfie
(•u'-:ar>ci*;̂  ia onderateunen, - ^1
W | ü -hi$fvoor aan bedrag adv I  K g  doan 
cwerkor^t cÉ B

van | 
geweest an U veê  succes toewensend,.:

,inat

^/^ko^jouwörgtón' 'ö a  Goutten Heael' 
het 0aife*^

WEG MET DE CENTRALE SUIKER



Eisen t.a.v. de verbete
ringen van de buurt- en 
klubhuizen in de Spaarn- 
dammer- en Zeehelden
buurt

Etn  w erkelijk* verbetering van de buurthui
zen betekent nieuwbouw.

Voor behoud en ontwikkeling ven het werk m de 
buurthuizen <s het daarom dringend noodzakelijk 
dat er op korte termijn verbeteringen van de 
bestaande gebouwen komen,

1. Verplaatsing huidige peuterspeelzaal in Ons 
Huis van de tweede verdieping naar de 
begane grond.
(Peuters moeten nu 4 trappen op, gebruik van 
de tuin kan beter gerealiseerd warden);

2. Indien peuterspeelzaal verplaatst wordt, goede 
vervangende ruimte voor bejaarden in de 
buurt.
Uitbreiding met één peuterspeelzaal elders in 
de buurt.

3. Opknap grote zaal van Ons Huis voor de ver
enigingen, grote kinderaktiviteiten en vergade
ringen;

|p Geschikt maken van de gangen van Ons Huis 
en Schroef o.a. voor jeugdektiviteften;

5. Opknap eerste verdieping van de Schroef 
voor aktiviteiten voor jonge tieners^

6. Verbouwing benedenverdieping Schroef voor 
bejaarden;

H Opknap lokaal oudere tieners (nu is er erg 
veel geluidshinder);

8. Verbouwing benedenverdieping Ons Huis of 
de Schroef voor postduivenvereniging;

9. Verbouwing benedenverdieping Ons Huis, hier 
moet een goeie, gezeHige entree komen;

tO. Opknap gymzaal Schroef met douche en
kleedruimten;

11. Verbouwing Turfschip voor aktiviteiten in de 
Zeeheldenbuurt.

In mei §§t er een gesprek plaatsvinden met de 
gemeente over bovenstaande eisen.
ANe mensen die betrokken |p f bij het buurtouiS' 
werk worden verzocht of p  onze etsen witten 
ondersteunen

EEN ECLATANT 
SUCCES
Zoets reeds m nr 1/197H van onze "AKTlE~»- 
KHANT" geschreven, werd er door het C.VV.S. 
tezamen met de huisarts W . B. Goslinga, hard 
aan gewerkt om er een huisarts IS  p  krijgen. 
Gesprekken met jonge artsen hadden reeds in 
ons Infocentrum plaatsgevonden en een cendt- 
daat was er.
Overleg met bestuur en directie ven de W.B.V. 
"Eigen Haard" leverde een prsktqkiokasi en 
woning op en dus, het zat goed el wee de plek 
niet direkt gunstig te noemen.
Inmiddels werd verder gezocht en het was de 
AKTIÉVE BEWONERSCOMMISSIE ZAANHQf 
DIE MET HET CUMINEUS IDEE KWAM 
Zij pleegde overleg met hun W.B.V. "Het Westen" 
en toen ze veste grond onder de voet had, werd 
het C W  S. er voor nader overleg bijgeheakl.

HET KAN NIET BETER
Welke plaats «  onze buurt is beter geschikt dan 
het Zaanhof.
Midden tussen bejaarden (-bewoners beneden
huizen renovatiebtokken) geen drukke oversteek
plaatsen, de arts heeft geen extra investerings
kosten i.v.m. tijdelijke verhuizing wegens renovatis 
en we hebben een huisarts aan de andere grens 
van de buurt.
Het resultaat is sneller bereikt dan verwacht en 
ook de gemeentelijke overheid komt hier een 
pluim toe.
Natuurlijk is de komst van een nieuwe huisarts 
dank zij een bericht m de wecht kamer van 
Goslinga sis een lopend vuurtje door de buurt 
gegaan.

NIEUWSGIERIGHBD?
Daar hij momenteel afe waarnemer dienst doet, 
GosKnga is met vekantie, Rffct het wef of er een 
epidemie ts uitgebroken, zoveel patiënten komen 
om poeders, pAen of smeersels.
Het lijkt erop of velen eens polshoogte willen 
nemen en kijken wat voor een "ptt”  er bu bijkomt 
Stel u gerust, het zit wel snor.
We beschikken nu over drie jonge artsen en om 
ze aan u voor te ste&en doen we het zoals &j |p | 
aan ons voorstellen 
naast Bart Goslinga
nu Ineke de Bruin als opvolgster van wijlen 

Lensing 
en de nieuwe Frank Gemier.

SAMENWERKING S -  

PROJEKT
Naar verluidt wiMen ze tot een samenwefkinge' 
projekt komen met ieder zoveel patMntim dat ze 
aan een ieder voldoende aandacht kunnen beste' 
den. Op de regeHng «n deze witten wij niet voor* 
uitlopen.
Daar het deel op het Zaanhof waar Garnier komt 
te wonen en&praktizeren pas tegen het einde van 
cüt jaar gerenoveerd ia, weten we nog niet hoe 
voordien de zaak geregeld gaat worden.
Belangrijk daarnaast ia» dat er regelmatig bespre
kingen plaatsvinden tueeen de artsen, wijkver
pleegsters e.a. dienstverleners, Ê É É lJ aften pok 
regelmatig onze stuurgroepvergaderingen -»1x £  
de $ wekèn — bewonen*
Mogen we ons gelukkig prijzen met deze ontwik 
keftng en de hoop uitspreken dat in het belang 
van onze buurt deze zaak dn jaar rond komt.

PROFICIAT EN 
WELKOM

Het C.W .S. is intuaeen at aan het weik aan eén 
verdere ontwikkeling In deze zogenoemde eerste 
ra l gezondheidszorg,
Natuurtijk laten we de Zeeheldenbuurt niet 
steek «ent daar meet hoognodig iets aan de 
gezondheidszorg gedaan wo*dari.



DE 'OUDJES"

Daarow schreven we reeds eerder.
De meeeten liepen mee in de stoet, went det ver
zorgingstehuis en de bejaardenwoningen deer 
demonetreerden zij voor, mier hun eis hing een de 
bus.
in één ding hadden n  pech 
Hen Lemmers bleef M g.
25§ wilden met hem door het plangebied lopen 
En in zijn oren toeteren HAN VERSNELD SLOPEN

AKT1ECENTRUM

Denk |f de diehÉuMt en c n e é M  van onas 3a 
Aeueiarssae wet het infocentrum ook naar buiten 
uit het middelpunt van eaaniü da veor
ds demonstratie werd BM W  
Ook in da aktae treden stuimerends taiemen neer 
buiten. Groet vertoonds hier Rembrandt an Vondel 
neigingen. 2e bomen.

.

Particuliere woning 
verbetering t.b.v. 
de brandkast

Voorbeeldige speculatie of te lm  hoe particuliere 
huisbazen veel geld verdienen aan de woning- 
nood.

Hef voorbeeld:
(Mi situatie Hoek Hemtorugstraat/Oost zaan - 
straat

1 winkelpand |  werkplaats 
I I  9 woonlagen: woonkamer, slaapkamertje, keu- 

kentje, W,C.4 hal M B H  E I  m2

zolderruimte met berg/kolenhokken voor 
elke woning
onderhoud tot 1972 redelijk, 
daarna stelselmatig verwaariooad 

*  huur £ f 86, ~  per maand 
1| woningen stonden bekend H M 111 mieren

nest
De nieuwe eigenaar voert verbetering mat eigen 
mankracht uH.

nieuwe situatie
. 1 winkelpand ï  werkplaats

— 8 woonlagen B H  indekng
en vloeroppervlakte H  in ouda situatie 

r- H  zotdemiênie wordt één appartement 
9  huur wordt kaal 1 3T&, fm È

Huiabees stopt ar SBBpBflBBH M |  ■
1196.000,— en 8 door woekerhuur B  dan I  
halve woningen «  staat om nu na S B  p r  aan 
schone ieite hebban. Dm *. dan komt de huur 11 
1371,4 i  f 16 800.— per H H  H  zakcentje 
binnen, i
De huur van da B h B H B  mat werkplaats 
durven niet eena te schatten Deze eanlialhijur 
dekt naar em varmoadt n ruèmacheota de jasrWfras 
rente op het geleende kapóadL Of B  progressieve 
overheid, da oproept H  vertoeaer mee, aan H  
aSas nog subSKÜe verleend is on* |H  bekend. 
Kortom. een duidalft voorbeeld hou oude fcfcsma 
woningen opmeuw dubbel en dwars de portemon 
naie van één huisbaas spekken, en da woningnood 
blijft hsansn. Te gak om laa la lopen.

De wmkeJms befèé** nc* g*tm ftm
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