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Het is natuurlijk al lang geen geheim, ل و op 13 mei j.l. een voor de Spaarndammer- en Zee أ
heldenbuurt belangrijke bespreking heeft plaatsgevonden met de wethouder voor de Volkshuis
vesting, ا. ل . Kuijpers, waarbij aanwezig de dagelijks bestuursleden van het Comité Wijkver- 
betering Spaarndammerbuurt, Aktiecomitê Zeeheldenbuurt, leden van de Commissies van 
Bijstand voor de Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling en Publieke Werken, leden Ambtelijke 
Projektgroep en ambtenaren van de gemeentediensten: Bouw- en Woningtoezicht, Volks- en 
Herhuisvesting en Bureau Bestuurskontakten.
Vooraf aan deze vergadering ging een wandeling door de Spaarndammerbuurt met de 
Wethouder waarbij enkele dagelijks bestuursleden van het cws hem lieten kennis maken met de 
vaak ontstellende toestanden in de Spaarndammerbuurt.
We dachten dat deze confrontatie wel van invloed is geweest op een aantal van de op deze 
avond genomen besluiten.

Zeker is, dat de eensgezinde verhoogde aktiviteit die sinds september 1974 is 
doorgevoerd, resultaten heeft afgeworpen die niet alleen voor beide buurten maar zelfs 
van stedelijke zo niet van !andelijke betekenis rijn.
Deze aktiviteiten, bekroond door onze succesvolle demonstratieve optocht moet voor 
hen die nog meenden zich angstvallig terzijde te moeten stellen, aanleiding zijn zich 
met ons in het strijdperk te werpen.

De hiernavolgende successen zouden ongetwijfeld nog groter zijn geweest.

Nu stonden op de CPN — en een enkele PvdA-vertegenwoordiger na, de Wethouder en andere 
gemeenteraadsleden nog afwijzend t.o.v. het door cws en ACZ fel verdedigde standpunt dat de 
inzet van tientallen bouwvakarbeiders de meest belangrijke faktor was voor een snellere 
beëindiging van de woningellende in onze buurten.
□e honderden reeds leegstaande wonigen sneller renoveren, ogenblikkelijke start van nieuwbouw 
in Bokkinghangen en Nova Zemblastraat is DE OPLOSSING voor de mensonterende ellende 
waar wij mee te maken hebben. Hetzelfde geldt voor de in een aantal gevallen daaraan 
voorafgaande sloop.
Een woord van hulde is op zijn plaats voor de vele ambtenaren die vierkant achter de buurteisen 
staan en dat niet onder stoelen of banken staken.

EN NU DE BEREIKTE RESULTATEN DAARBI%j 12 JUNI NIET VERGETEN

EEN VOORDEEL VAN f  7 5 ,-o f f50, -  

PERMAAND
De betekenis hiervan is verstrekkend.
Bij gedwongen verh^zing wegens woningverbetering of sloop zal geen 
rekening meer worden gehouden met bet Inkomen indien deze herhuisvesting 
binnen de buurt geschiedt.

In al deze gevallen is het tonen van loonstrook/es dus taboe.
٧٠٠٢ bewoners die om voornoemde redenen hun woning moeten verlaten 
maar er de voorkeur aan geven buiten de buurt te gaan wonen, zal bij de 
t©ewij£ing een soepelere regeling worden toegepast.

huur volgens reg. huur thans bij 
inkom en woningtoew ijzing w oningtoew ijzing voordeel
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ALSNOG 500 GULDEN IN HET 
HANDJE
□aarop attent gemaakt heeft het cws zich schriftelijk tot de Wethouder 
voor de Volkshuisvesting gewend met het verzoek degenen die 1974 ؛٨  naar 
een wisselwoning moesten, maar pas in 1975 in hun gerenoveerde woning 
binnen de buurt zouden terugkeren ook in aanmerking te doen komen voor 
de per 1 — 1—'75 met f 500,— verhoogde vergoeding in de verhuiskosten. 
Na te hebben vernomen, dat het in onze buurten om ca. 50- en elders in de 
stad om ca. ٦٥٥ gezinnen gaat, besloot de wethouder ons verzoek in te 
willigen.
□eze gezinnen ontvangen dus ^!$٨٠٠ V IJFHO ND ER D G ^ D E N .
Onderhandeld wordt nog over ons verzoek om de gezinnen, die veelal op 
gemeentelijk verzoek tussen 20—12—'74 en 1 — 1—'74 hun gerenoveerde 
woning betrokken alsnog de f 500,— toe te kennen.
Door het cws werd er wederom op gewezen dat bij een tweemalige 
verhuizing het vergoedingsbedrag hoger dient te zijn dan wanneer men 
slechts eenmaal behoeft te verhuizen.



aan zijn ambtgenoot voor de PW en s© voorleggen.
De dagelijks bes^ursleden van het cws reageren bier zeer fel op en zijn 
van mening dat er een regeling ^ ٠٢̂  en dat dank zij de investeringen
van de harders — die niet alleen in de bonderden-, maar vaak in de d^zen- 
den guldens lopen — de huizen veelal nog niet ingestort zijn.
Dhr Dienaar (PvdA) wijst op de gevaren in deze, de gemeente speelt voor 
Sinterklaas en de huiseigenaar lacht.
CWS: maar de bewoners zijn op die manier de sigaar.
Dbr Meertens (CPN) is van mening dat deze kwestie met de regering 
besproken moet worden, omdat stadsvernieuwing !٨ Amsterdam anders ligt 
dan elders in den lande.
De wethouder is van mening dat deze kwestie grondig uitgediept moet 
worden ook met de regering.
CWS en Raadsleden gaan met het voorstel Meertens en reactie wethouder 
accoord.

De wethouder ging er mee accoord, dat daarbinnen de huurqu^e soepel 
gehanteerd dient te worden.
Terzake van de gewenningsbijdragen zullen de buurten als een 'verbeterings- 
complex’ worden aangemerkt, iets wat in de praktijk al min of meer gescbiedt 
maar ٨٧ vaststaat.

AFLOPENDE INKOMENS
Ook de wetbouder noemde het normaal, dat rekening wordt gehouden met 
bet salaris van ruim 60-jarigen, die immers over enkele jaren (65-jarige leeftijd) 
aanmerkelijk hun inkomen zien dalen.
Het CWS vindt dit ook normaal, vandaar dat één harer leden dit aan de orde 
stelde, vooral omdat van deze soepele regeling tot heden in de praktijk weinig 
of niets merkbaar ؛٤ . We menen het nu als vastgelegd te mogen bescbouwen.

NOODMAATREGEL
Terwijl elders in de buurt nog wissel- en andere woningen leegstaan, wonen 
er in het plangebied — vooral in het eerste sloopblok — nog veel bejaarden 
etc. onder de meest erbarmelijke omstandigbeden.
Tijdens de buurtwandeling die aan de vergadering vooraf ging, bebben de 
aanwezige DB-leden, Wetbouder Kuypers met enkele van deze gevallen 
geconfronteerd waarbij hij zich kennelijk ten zeerste getroffen voelde.
Ter vergadering verklaarde hij zich direct bereid maatregelen te bestemder 
plaatse te zullen voorstellen en gaf gelijkertijd daarop vooruitlopend reeds 
zijn fiat om in enkele gevallen spijkers met koppen te slaan.
Het CWS heeft er geen gras over laten groeien en binnen een week reeds 
had opa Bleeker een tijdelijke wisselwoning waarbij wel extra inspanning 
vereist is geweest om een aantal ambtelijke barrières te overwinnen.
In ieder geval rekenen we er op, dat het wethouderlijke voorstel zal worden 
overgenomen, en een aantal leegstaande wisselwoningen in Polanen- en 
Houtrijkstraat via gemeentewege redelijk bewoonbaar gemaakt zullen 
worden en tijdelijk bescbikbaar gesteld voor noodgevallen.
©ver andere leegstaande woningen zoals o.a. van Eigen Haard, is het 
overleg gaande.

PARTICULIERE SECTOR
©ver hetgeen ter tafel is gekomen inzake projecten als Zaanstraat 38 t/m  43, 
Assendelftstraat, Wormerveerstraat en Houtrijkstraat (buiten het plangebied) 
zullen de bewoners op andere wijze door het cws worden ge’i'nformeerd. 
Hetzelfde geldt voor de Zeeheldenbuurt.

HUURVERLAGING KROTTEN
Er wordt mee accoord gegaan, dat de buur wordt teruggebracbt tot het peil 
van 31-12 1950 voor 'woningen' die door de gemeente zijn opgekocht met 
de bedoeling ze te slopen. Hetzelfde geldt voor woningen die onbewoonbaar 
zijn verklaard zodra bet bekende bordje aangeslagen is. We willen er op 
wijzen, dat door de Aktiegroep waaruit het cws is ontstaan reeds in 1971 
voor de bewoners van voorheen Assendelftstraat 27 t/m  35 en nadien voor 
de bewoners van Polanenstraat 11 t/m 1b e.a. dit financiële voordeel reeds 
was bewerkstelligd.
De wethouder is van mening, dat de huurverlaging voor door de gemeente 
opgekochte percelen in het plangebied moet gelden vanaf 1 januari 1975.
In procenten uitgedrukt betekent dit, dat, indien tot heden alle huurver
hogingen zijn betaald (bij de bejaarden wil dat nog wel voorkomen) het 
huurbedrag met pl.m. 60% verlaagd kan worden.
Naarmate men minder huurverhogingen heeft betaald, daalt dit percentage 
uiteraard.

SCHADEREGEUNG ،٧٠٠؟  
HUURDERS IN HET PLANGEBIED
Volgens de wethouder bestaat er geen regeling tot scbadevergoeding aan 
huurder$ die wegens verwaarlozing van het woningbezit door de eigenaar uit 
eigen middelen de woning bewoonbaar hebben gehouden.
□m deze reden kan hij deze door het cws aan de orde gestelde kwestie niet

Tegen het opjagen van de woonkosten en het trage stadsherstel
Vooraf tw ee dem onstraties naar de m eeting

Am sterdam  Oost verzamelen 7.30 uur Dapper- 
straat hoek Van Swindenstraat

korte toespraak Jan Ellerman 
voorzitter werkgroep Wonen 
Indische buurt.

Am sterdam ^ا  ء ء ء  verzamelen 7.30 uur Frederik 
Hendrikplantsoen 
korte toespraak Henk Curière 
voorzitter Comité Wijkverbe- 
tering Spaarndammerbuurt.

Bezoekt de m eeting, neem t deel aan de 
dem onstaties .

De initiatiefgroep 12 juni Manifestatie

ل00دا  Klinkenberg
voorzitter wijkcentrum Oud West

Max van den Berg 
districtbestuurder CPN Amsterdam

Henk Curière
voorzitter Comité Wijkverbetering Spaarndammer- 
buurt

Jan Ellerman
voorzitter Werkgroep Wonen Ine >che Buurt 

Ben Kuster
voorzitter Huurderscomité Amsterdam West 

Wiet Wildeman
voorzitter Federatie van huurdersverenigingen 
Gemeentewoningen Amsterdam

ل . Eerdhuijsen
voorzitter Aktiegroep Zeeheldenbuurt 

Corrie Scheen
lid Buurt Comité Oostelijke Eilanden 

Rie van Zeist
secretaresse Comité vervangende woonruimte en 
herstel Nieuwmarktbuurt

Frank van den Berg
lid Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting 

Kees van der Veer
lid Bewoners Comité Huurverlaging Bijlmermeer

VAN DE REGERING M ©ET GEEIST W ORDEN  
□ A T □E NODIGE M I^ IA R D E N  B E S C H IK -  
RAAR GESTELD W ORDEN VOOR HET 
G IGANTISCHE PROJEKT VA N  STADSVER
NIEUW ING .

DONDERDAG ٧  JU N I
OM 8.30 UUR 
OPENLUCHT 

PROTEST  
RI-IEENKOM ST

Albert Cuyp boek 
Ferd. Bolstraat

sprekers M ax van den Berg
districtbestuurder CPN Amsterdam

Frank van den Berg
Stedelijk Overleg Jongerenbuisvesting

W lm  v.h. Schip
lid 2e Kamer voor de CPN

Joop Klinkenberg
Voorzitter Wijkcentrum ©ud-West

TEGEN □E STIJGENDE W OONKOSTEN

GEEN H U U R H A R M O N ISA TIE
TEGEN 8% HUURVERHO GING

VOOR BETAALBARE N IEUW BO UW  
HUURBEVRIEZING IN OUDE W IJKEN  
VERLAGING VAN □E BOUW KOSTEN  
VERSNELDE STADSVERNIEUW ING

VER BETERIN G  V A N  O N D E R H O U D  
TEGEN S P E C U LA N TEN

TIENDUIZENDEN W ONING ZO EKENDEN. EEN 
ZICH UITBREIDEND STADSVERVAL,
Alle krachten moeten worden aangewend om de 
ernstige problemen in de hoofdstad op te lossen. 
Problemen, die in de eerste plaats op de hoofden 
van de werkende bevolking neerkomen.

De CPN, PvdA en andere groepen zijn reeds in 
augustus 1974 overeengekomen, om bij de rege
ring stappen te ondernemen, ten einde de huur- 
hoogten in Amsterdam te beperken.

Er dient dan ook een beter huurbeleid te 
kom en voor de honfdstad, waar problemen van 
veler aard samenvallen.

De uitgangspunten voor een dergelijke verbetering 
zijn:

0 tot 6% facultatieve huurverhoging in de 
nieuwste wijken

huurbevriezing in de oude wijken, waar de 
woningen niet meer voldoen aan moderne 
eisen en het stadsverval om zich heen
grijpt
drastische verbetering van de buursubsidie- 
regelingen

meer geld en betere uitvoering van onder
houd

Er dient eveneens een stroom versnelling ؛٠   
kom en in de n ieuw bouw  en h et stadsherstel.

De uitgangspunten hiervoor zijn:

per jaar 4000 betaalbare woningen in de 
nieuwbouw
4000 betaalbare woningen in de 
'open plekken'
4000 betaalbare woningen in de 
renovatie sector

noodw etten, die snelle onteigening moge
lijk maken van onroerend goed en specu
lanten de pas afsnijden.

opriebting van een bureau stadsvernieu
wing, waarin alle tecbnische en maat
schappelijke krachten kunnen worden ge
bundeld in de strijd voor een snelle verbe
tering van Amsterdam.



Aan alle 
buurtbewoners de 
Zeeheldenbuurt
Kort geleden is de renovatie, ook in uw buurt, van 
start gegaan, □at betekent op den duur een leef
baarder woning, maar voor bet zover is, moet ٧ 
nog veel soesab en onzekerbeid doorstaan.
Voor velen van ٧ zal dit geen al te grote problemen 
met zicb meebrengen. Er zijn er ecbter onder ons 
voor wie het allemaal een beetje teveel wordt, □ie 
niemand bebben met wie ze eens kunnen praten, 
en zicb nu al afvragen hoe dat nu moet met de ver- 
buizing, wie nu eigenlijk hun lamp van bet plafond 
zal halen, en wie nu wel zal helpen met het in- en 
uitpakken.
KIJK DAAROM EENS OM ٧ HEEN OF ٧ ERGENS 
EEN H A N ^ E  KUNT HELPEN. EN u □IE HULP 
NO^IG HEEFT: VRAAG ER EENS OM, AAN uw 
BUREN, KENNISSEN OF FAMILIE, □E MENSEN 
ZIJN BEREIDWILLIGER DAN u □ENKT.
Als ٧ als vrijwilliger uw diensten via de wijkpost 
wilt aanbieden, kan dat natuurlijk ook. Of als ٧ 
bulp bij bet inpakken of ٧٥٥٢ technische klusjes 
nodig hebt, willen wij eveneens graag bemiddelen. 
Namens de dienstverleners van bet buurt- en club- 
buiswerk, de wijkverpleging en de wijkpost voor 
bejaarden, maken wij ٧ erop attent dat alle 65- 
jarigen en ouder bezocbt zullen worden. Wij doen 
dit echter pas nadat het opnamekoppel (een maat
schappelijk werkster van Labor en een medewerker 
van Herbuisvesting) bij ٧ langs is geweest. In dit 
bezoek kunnen wij bespreken wat de onderge
noemde instellingen ٧ aan bulp te bieden hebben. 
Van tevoren krijgt ٧ bericht wanneer het bezoek 
wordt afgelegd.

Adressen:
W ijkpost ٧٠٠٢ bejaarden:
Zeebeldenbuurt: Schiemanstraat 2, tel. 228921. 
Spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag 9.30— 
11-00 ><><٢■
Of Spaarndammerstraat 141, tel. 829694. 

Buurtcentrum  'de Schroef':
Westzaanstraat 826429 روج اجآ .
Maatschappelijk werkster: Eis Jansen —Schoon
hoven. Spreekuur: dinsdag 10.00—11.00 uur.

W ijkverpleging:
Polanenstraat 89—91, tel. 828026.
Wijkverpleegster: Fem؛^  □reman. Telefonisch en 
via spreekuur bereikbaar: maandag t/m  vrijdag van 
13.30—14.00 uur. Binnen afzienbare tijd gaat de 
wijkverpleging 2 x  per week spreekuur bouden in 
't Turfscbip.

A ctiecom ité  Zeeheldenbuurt
't Turfschip, Roggeveenstraat 12.
Secretariaat: G. H. Lasschuit, Dick Hartoghstraat 
10"', tel. 254664.
Spreekuur: woensdagmorgen 9.30—11.00 uur en 
donderdagavond van 19.00—20.00 uur.

AKTIVITEITEN IN EN 
ROND't TURFSCHIP

Teeneravond: maandagavond vanaf 19.30 uur.

Volksdansen voor ouderen:
dinsdagmiddag 12.45 — 14.00 uur.

Kienen voor volwassenen:
dinsdagmiddag 14.00—16.00 uur.

□am esgym nastiek:
donderdagavond 19.00—20.00 en 20.00—21.ص
uur.

Zondagm iddaginstuif voor ouderen: 
Zondagmiddag 25 mei van 1416.00— ص  uur zal de 
laatste maandelijkse zondagmiddaginstuif voor 
ouderen in dit seizoen plaatsvinden. Na de zomer
vakantie zullen deze middagen hervat worden.

Inform atiebureau van het Aktieoom itâ Zee
heldenbuurt
Spreekuren: woensdagmorgen 9.30—11س  uur 
donderdagavond 19.00 — 20.00 uur 
Plaats: 't Turfschip, Roggeveenstraat 12.

Heeft u de klimrekken op het Zoutkeetsplein ١٧٠/ 
eens op deze manier bekeken?

SPREEKUUR
OPNAMEKOPPEL

Iedere dinsdagmiddag 15.00 — 18.00 uur in de 
Roggeveenstraat 25, telefoon 24.27.25.

Het spreekuur wordt gehouden door de heer W . s. 
Vogel van de □ienst Herhuisvesting en mevr. Y. c. 
s. Vehmeyer van de Woningbouwvereniging 
'Labor'. Op dit spreekuur kunt ٧ terecht met al uw 
vragen over de woningverbetering in de Zee
heldenbuurt.

Toch wel jammer dat dit binnenkort zal moeten 
verdwijnen.

UITNODIGING

Zoals ٧ misschien al weet, wordt er vrijdag 23 mei 
feest gevierd op de Klimroos en op de Hudson- 
school.
De Klimroos bestaat dan 28 jaar en de Hudson 50
.آووا
Deze gebeurtenis wilden we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan, vandaar deze uitnodiging, die 
geldt voor iedereen die op deze $cholen is geweest 
als leerling of als leerkracht.
Verder is natuurlijk iedereen welkom die zich op de 
een of andere manier verbonden voelt met deze 
scholen.
٧  kunt deze avond, welke om 19.00 uur begint, 
deelnemen aan allerlei aktiviteiten of gewoon ge
zellig pratend doorbrengen. Aangezien wij ook een 
foto-tentoonstelling organiseren, verzoeken wij 
ieder die nog oude foto's heeft van zijn of haar 
schooltijd, deze in te leveren op school, voorzien 
van naam en adres. ٧  krijgt ze na het feest weer 
ongeschonden terug.
K O M T ALLEN 23 M EI EN VERGEET u w  
PO RTEM O NNAIE M ET IN H O U □  NIET-

Leerkrachten en oudercommissies van 
de Hudson en de Klimroos ٠
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Corvée tijdens een werkweek van de Hudson• 
school.



UITGAVE VAN HET AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT 
REDACTIE ADRES: A. BOLLE, VAN HEEMSKERCKSTRAAT 32'", TEL. 65477

SECRETARIAAT AKTIECOMITE: ٠. H. LASSCHUIT, DIRK HARTOGHSTRAAT ;٠" ', TEL. 254664

't Turfschip breidt 
zich uit

Zoals ٧ waarschij^ijk wel opgemerkt zult he،^ben, 
is 't Turfschip in de Roggeveenstraat no. 12 een 
echt buurthuis aan het worden. Het grote lokaal 
beneden wordt niet alleen gebruikt voor de ver
gaderingen en bijeenkomsten van het Aktiecomité 
Zeeheldenbuurt, maar doet ook dienst als aktivitei- 
tenlokaal. Zo zijn er teeneravonden, open midda
gen en volksdansen voor ouderen. Op woensdag
morgen en donderdagavond is het lokaal open 
voor advies op het gebied van huurproblemen en 
renovatiezaken. (Voor de exacte tijden, zie elders 
in de krant.)
Het Aktiecomité Zeeheldenbuurt werkt hiervoor 
samen met verschillende dienstverleners. Zo werkt 
er in de buurt een medewerkster van het buurt- en 
clubhuiswerk, Margot Kaldenbach, die speciaal 
belast is met gktiviteiten voor de Zeeheldenbuurt. 
Zij werkt niet alleen met het Aktiecomité samen, 
maar ook met de Vereniging de Zuiderspeeltuin en 
met de Hudsonschool. Zij wordt daarbij geholpen 
door Jetje de Wilt, die hier voor haar studie aan de 
Sociale Academie praktijkervaring opdoet.
Tot nu toe beschikten Margot en ،Jetje niet over 
een eigen kantoorruimte in de buurt. Zij waren dan 
ook moeilijk bereikbaar. Het ligt nu in de bedoeling 
dat een lokaaltie aan de voorkant van het gebouw 
Roggeveenstraat no. 12 dienst gaat doen als 
kantoor. In de maand mei wordt het opgeknapt; 
we hopen dat het half juni klaar is.
In dit lokaal zal ook de wijkverpleegster Femmy 
Breman spreekuur gaan houden. In de loop der tijd 
komt er misschien ook een maatschappelijk 
werkster van het buurt- en clubhuiswerk.
Als ٧ met een vraag zit, komt ٧ dan eens langs اط 
Femmy of Margot, zij kunnen ٧ altijd in contact 
brengen met de juiste persoon die ٧ met ٧١«  
probleem of vraag kan helpen, □ver de tijden dat 
zij daar bereikbaar zijn, berichten wij ٧ na opening 
van het kantoor. Intussen kunt ٧ natuurlijk ook al 
terecht op het spreekuur van het Aktiecomité op 
woensdagochtend en donderdagavond.

LUIIAKVIERING

georganiseerd door de werkgroep 'Jeugd' van de 
'Gouden Reael' in samenwerking met het club- en
buurthu isw erk-
Op luilak wordt er een 'dropping' gehouden in het 
Amsterdamse Bos.
Vertrek: 4.00 uur vanaf □e Arend, 1e Breeuwer- 
straat. Terugkeer: ca. 7.00 uur.
Leeftijd: 9 t/m 15 jaar.
K o s te n :^ , — .

De in dit nummer geplaatste foto's komen van de 
heer M. Postmus en uit het archief van de 
Hudsonschool.

Aan het College van 
Burgemeester en Wethouders

؟tarihili؛،
O. z. Voorburgwal
Amsterdam

B etreft;
Vestiging W itte  Prijzenm arkt aan de Plancius-
straat 15 te  Am sterdam

Amsterdam, 15 april 1975

Mijne heren,

Tot onze grote ontsteltenis bemerkten wij dat vol
komen onverwachts, in een tijdsbestek van een 
week de vestiging van een Witte Prijzenmarkt aan 
de Planciusstraat nr. 15 te Amsterdam geopend 
gaat worden.
□e winkeliers en het Aktiecomité Zeeheldenbuurt 
protesteren m et klem tegen deze vestiging. 
Medio augustus 1975 gaat er in de Zeeheldenbuurt 
een renovatieproject van de woningstichting Labor/ 
Eigen Haard van start, omvattende 314 woningen, 
waar na gereedkomen van renovatie maar 196 ge
zinnen kunnen terugkeren. Nu reeds wordt de 1e 
fase ontruimd en/of op wisselwoningen geplaatst. 
Velen verhuizen naar elders.
Hierdoor ontstaat een sterke daling van het aantal 
inwoners, waardoor de winkeliers in onze buurt 
hun inkomsten van week tot week zien dalen.
Vele winkeliers hebben zelfs hun vestiging in het 
renovatieproject, zodat zij tijdelijk op een wissel- 
woning moeten. Voor deze winkeliers worden
geen afdoende schadevergoedingsregelingen ge
boden, zodat zij zelfs dubbel getroffen worden. 
Indien er zich nu een Witte Prijzenmarkt in onze 
buurt gaat vestigen, betekent dit de genadeklap 
voor onze winkeliers.
Wij kunnen dan ook niet tolereren dat deze 
vestiging doorgaat.
In de hoop spoedig iets van ٧ te vernemen, 
tekenen wij

Winkeliers 
(Zie bijlage)

Aktiecomité Zeeheldenbuurt 
dhr. j .  Eerdhuijsen, voorzitter 
mevr. G. H. Lasschuit, secr. 
Dirk Hartoghstraat 10"'
A m fitfirriam

Witte Prijzenmarkt in 
de Planciusstraat?

Op 1b april J.I. hebben het Aktiecomité Zeehelden
buurt en de winkeliers van de Zeehelden- en 
Planciusbuurt met de hierbij afgedrukte brief een 
krachtig protest aan het gemeentebestuur geuit 
i.v.m. de opening van een Witte Prijzenmarkt in de 
Planciusstraat. Zij worden hierin ondersteund door 
de Belangengemeenschap Winkeliers Spaarndam. 
Het Wijkopbouworgaan 'De Gouden Reael' İ.O. en 
de Overleggroep Haarlemmerbuurt hebben ons 
protest onderschreven door middel van een brief 
gericht aan de Gemeenteraad.
Voor de winkeliers uit onze buurt is de vestiging 
van een Witte Prijzenmarkt een onverteerbare 
zaak. Op dit moment moeten zij al met eigen 
middelen een flinke aanslag op hun portemonnaie 
opvangen i.v.m. de renovatie in onze buurt, 
waarbij nu reeds mensen uitgeplaatst worden. 
Voor deze daling van hun omzet wordt geen 
enkele schadeloosstelling uitgekeerd!
Als bij aeze daling ook nog eens een Witte Prijzen- 
markt geopend wordt, dan zal dit voor vele
middenstanders uit de buurt zülke katastrofale ge
volgen hebben, dat ze gedwongen worden hun 
deuren te sluiten.
Buurtwinkels zijn juist zo ontzettend belangrijk 
voor het contact tussen bewoners en winkeliers. 
Verdwijnen die winkels, dan verdwijnt daarmee 
ook het sociale contact, zodat je buurt als buurt- 
eenheid ophoudt te bestaan en er alleen maar 
huizen overblijven. Dit teiwijl juist onze huurt sterk 
bepaald wordt door de kleine, gezellige winkels.
Nu zult ٧ als buurtbewoner misschien toch niet zo
veel bezwaar hebben tegen de vestiging van een 
Witte Prijzenmarkt, omdat de prijzen er van 
sommige lokkertjes lager zijn, dan in onze winkels. 
Zij proberen hier echter de omringende winkels 
mee weg te concurreren. Als ze dat voor elkaar 
hebben, dan kunnen ze de prijzen gewoon weer 
omhoog gooien, omdat ze dan geen concerrentie 
meer te duchten hebben.
W at je dan overhoudt, is een grote, onpersoonlijke 
massawinkel in een sociaal vernielde buurt.
Het eerste succes van de zo snel opgezette 
protestaktie was op 24 april al merkbaar! De Witte 
Prijzenhal werd niet geopend.
Bouw- en Woningtoezicht stelde dat eerst de ver
bouwing ongedaan moest worden gemaakt, omdat 
men er geen vergunning voor had. De opening zal 
voorlopig ook wel uitblijven, omdat er waarschijn
lijk nog een funderingsonderzoek gehouden gaat 
worden.
Wij zullen er als ACZ voor blijven strijden dat dit 
soort winkels zich niet in onze buurt kunnen 
vestigen.

De kinderen willen 
spelen op de stoep 

goot met ؛،٠ dus: in 
de hondepoep


