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SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT LET OP uw  SAECK

Schip (CPN), die ؛٢٦  de Karper betoogde dat de 
١٦٧٢^٨  niet of zeer weinig verhoogd zouden mogen 

worden en dat er eigenlijk terugbetaling zou 
moeten plaatsvinden, gezien het feit dat in de 
afgelopen jaren veel te veel huur is betaald door 
huurders.
Hij diende een motie in, dat de huurverhoging niet 
meer dan ٥ to t 6 procent mocht zijn.
(Zie Keerpunt 1972.)
Voor de particuliere eigenaren 0% , zo betoogde 
hij, want die moesten eerst maar eens het achter- 
stalige onderhoud verrichten.
Hij ging hierbij uit van het CPN-standpunt, dat het 
wonen van de werkende mensen en hun gezinnen 
een sociaal recht is en dus het beschikken over 
goede woonruimte niet gezien mag worden 
uitgaande van de financiële situatie van de 
mensen.
Het cws en AKZ vechten voor dit standpunt 
reeds vanaf hun bestaan. Verheugend is het dat 
ook in de PvdA steeds meer leden zich gaan ver
zetten tegen de huurpolitiek van hun partijgenoten 
staatssecretarissen.
Tijdens de partijraadsvergadering op zaterdag 4 
oktober l.l. werd stelling genomen tegen het huur
beleid van Marcel van Dam.
Het was een afgevaardigde uit Noord-Holland die 
met een PvdA-verkiezingsaffiche in de hand de 
grote verontrusting in de partij vertolkte over het 
huurbeleid en daarbij onthulde dat in het kabinet 
minister Van Agt (KVP) geëist heeft dat de huur- 
harmonisatie een onderdeel van het kabinetsbeleid 
moet blijven.
In haar verkiezingscampagne 1972 was in het 
P v d A -p ro g ra m  de afwijzing van de huurharmoni- 
satie een van de hoogtepunten.

W ATTEDO EN

Natuurlijk zal ook op het huurfront een fel gevecht 
geleverd moeten worden.
Het CWS beraadt zich reeds over de wijze waarop 
ook in onze buurten de strijd georganiseerd zal 
moeten worden.
De samenwerking met het Aktiecomité in de Zee
heldenbuurt wordt steeds hechter.
Noodzakelijk is dat naast de twee Aktiecomités 
ook de PvdA en de CPN plus jeugd- en vrouwen
bewegingen de handen ineen slaan.
Op landelijk niveau ligt hier ook een taak voor de 
vakbeweging. Het zou ondenkbaar zijn als er nog 
arbeiders, kleine zelfstandigen, bejaarden, werken
de en studerende jeugd hoera zouden zeggen 
tegen het door deze regering gevoerde huurbeleid. 
Een hecht front bijv. uitmondend in een protest- 
bijeenkomst van waaruit een start voor een 
grootse petitionementsaktie etc., zal in januari 1976 
moeten starten.
Laten de besturen van beide partij-afdelingen nu 
reeds de hoofden bijeensteken om te beraadslagen 
op welke wijze we in de Spaarndammer- en Zee
heldenbuurt één strijdbaar front kunnen vormen 
tegen ook deze aanval op het levenspeil van ons 
allen. Buurtgenoten 
LET OP UW SAECK.

De particuliere huiseigenaren glunderen, want die 
mogen ondanks het merendeels achterstallig 
onderhoud de huurverhoging in hun zak steken en 
de woningbouwverenigingen hebben er een taak 
bij, want zij moeten alles aan het Rijk afdragen. 
٧٥٠٢  een volledige huurcompensatie, ongeacht 
over welk percentage huurverhoging ook, zal hard 
geknokt moeten worden evenals voor een huur
verhoging die hoogstens in alle opzichten de 6% 
n ip t  overschrijdt.

WE HOUDEN GELD OVER

Bij deze tussenkop zou ٧ geneigd zijn te denken, 
schrijver dezes is getikt. Gelukkig niet, want wie 
van ons kan er nu geld overhouden. Toch gebeurt

Laten we even terug gaan naar vrijdagmiddag 6 
december 1974, toen in Utrecht door het Neder
lands Instituut voor V.H. en R.O. een vergadering 
was belegd over de 'nota huur en subsidiebeleid 
1974'.
Laten we twee discussianten aan het woord.
Het was de heer Steenstra, directeur van de ge
meentewerken in Heemskerk, die de vergadering 
voorhield dat in deze gemeente met woningen van 
f 100,— to t ruim f2 0 0 ,— p.m. er in 1974 aan de 
exploitatie van deze woningen zo'n f300.000,— 
overhouden ء ه □ w o rden .
Ilij rekende de vergadering voor dat, wanneer de 
huurverhogingen die 'de progressieve drie' voor 
Heemskerk gepland hadden, deze gemeente over 
een priode van 20 jaar ZEVENTIG M I L T E N  
GULDEN zou verdienen. Wel een voorbeeld wat 
particuliere huiseigenaren, geldschieters en rege
ring in hun zakken laten glijden.
Het was op deze middag de heer Hamersma van 
de Nationale Woningraad, die mededeelde dat 
mochten de woningcorporaties geld ©verhouden, 
dit aan de regering ten goede komt, die zoals hij 
zeide, geen cent voor de woningbouw uitgeeft. 
Berekeningen hebben uitgewezen, dat de be
dragen die binnenkomen aan BTW op de woning
bouw en aan rente die op leningen w ordt betaald, 
de beschikbare subsidies overtreffen.
Mensen met een normaal inkomen moeten een 
gewone woning zonder subsidie kunnen huren, 
wat mogelijk is als de kosten van wegenaanleg e.d. 
die niet in de huren thuis horen ook niet meetellen 
en door bijv. de BTW voor woningen to t 
f60.000,— terug te betalen, aldus de heer Steen
stra.
Een fris geluid uit een onverdachte hoek zogezeid.

MEER LICHTPUNTF*،

Omstreeks hetzelfde tijdstip en menigmaal daarna 
was het het Tweede-Kamerlid, de heer w. van het

'٥٠٠٢  de politiek die de nieuwe regering voert 
inzake de inflatiebestrijding zullen de algemene 
prijsindex en de woningen waarvoor de nieuwe be 
rekening geldt, (bedoeld w ordt een andere kost- 
prijsberekeningf red.) jaarlijks /٨؛?؛  meer dan 6% 
stijgen, aldus letterlijk geciteerd het 'Regeer- 
akkoord van de progressieve drie - PvdA, D'66 en 
PPR - Keerpunt 1972'.

Inmiddels zijn de zetels verdeeld en hebben we 
D’66-minister ٧٠٠٢ V.H. en R.O. geflankeerd door 
twee PvdA-staatssecretaris$en, het trio: Gruijters, 
Marcel van Dam en س  Schaefer.
Als we dan de bovenaangehaalde belofte ver 
gelijken met de huur en woningbouwpolitiek van
af het moment dat het trio het ministerie van V.H. 
en R.O. bezet, dan zijn daarbij vergeleken de voor
malige ministers voor de Volkshuisvesting, Schut 
en Udink, maar kwajongens.
Huurverhogingen van ة  to t 12 procent en meer, 
invoering van een puntenwaarderingsstelsel en de 
huurharmonisatie onder een andere naam, ziedaar 
de politiek van onze huidige regeerders.
De arbeiders en kleine zelfstandigen worden steeds 
armer en de monopolisten en huizenexploitanten 
steeds rijker.
En dan te bedenken dat de 'progressieve drie’ als 
dank voor de aan 's heren brandkast verleende 
diensten naast een klein schouderklopje van de 
Wiegel(ende) CDA-ers nog een trap nakrijgen, 
omdat ze nog niet ver genoeg gegaan zijn.

ONZE BUURTEN

Verwacht mag worden, dat in 1976 eindelijk een 
paar honderd gezinnen hun vernieuwde of nieuwe 
woning kunnen betrekken.
De glunderende gezichten zullen echter gauw be
trekken zodra de eerste huurkwitantie wordt aan 
geboden.
Een huurvermeerdering van f1 0 0 ,— to t f1 5 0 ,— 
per maand is voor 1 april 1976 zeker het gevolg 
ofwel een daling van het reele inkomen. Na deze 
datum zal daar in het kader van de huurverhoging 
8% of meer bovenop komen.
Wanneer gesteld wordt 8% of meer — om ons 
daar maar even bij te bepalen dan wil dit 
zeggen, dat, indien de minister van mening is dat 
uw huur van bijv. f 200, voor uw woning te laag 
is en het eigenlijk f3 5 0 ,— zou moeten zijn, dan 
wordt de 6% berekend over deze f 350,— en 
bedraagt uw huurverhoging geen f  16, p.m. 
maar f 28, .
Het gescherm met allerlei vormen van subsidies is 
in feite een wassen neus, want hiermede kan naar 
alle kanten gemanipuleerd worden, terwijl de ge- 
w nningssubsidie  er voor is om u binnen 4 jaar te 
leren wennen aan de hoge huren.

P. H. Curière sr., voorzitter CWS
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Comité Wijkverbetering 
spaarndammerbuurt 

wenst alle lezer(s)essen 
van ’Aktiekrant' en 

' 7  Turfschip ٠ 

PRETTIGE KERST
DAGEN en een 
GELUKKIG en 

VOORSPOEDIG 1976

DE GEMEENTE- 
WONINGEN

Gelukkig overhandigde wethouder Kuypers op 8 
september e!ndelijk de sleutel ٧^١٦  de eerste ver
beterde gemeentewoning. Dat was in de Uitgeest- 
$traat en het c w s  had ervoor gezorgd dat de 
wethouder tegelijk ook even kon zien dat we wel 
blij, maar nog niet tevreden waren!

'Een zwaluw in de lucht maakt nog geen lente’, 
stond er op een stencil. W ant ondertussen werd 
die eeste woning 2 maanden te laat opgeleverd en 
was er aan de andere problemen nog steeds niets 
gedaan.

Dat bleek nog eens op de voorlichtingsvergadering 
van de gemeente voor de bewoners van de vierde 
fase. Daar brachten de r»؟ woners een aantal Eisen 
naar voren die in de nieuwe woningen alsnog u it
gevoerd moeten worden. Wij noemen bijvoor
beeld:

— het vervangen van zes kleine ramen aan de 
straatkant door drie grote ramen, waarbij het 
middelste raam naar binnen kan opendraaien. 
Resultaat: 27% méér lichtinval!

ieder weet dat 1 1/4 m2 balkon te weinig is om 
fatsoenlijk de was op te hangen. Daarom: ver
groting van de kleine stenen balkonnetjes.

het vergroten van het aantal samengevoegde 
woningen, zodat geen enkel gezin (ook de grote 
niet) verplicht is de buurt te verlaten.

— in plaats van met blokverwarming, moeten de 
woningen uitgevoerd worden met individuele ver
warming. Net zoals in de andere renovatieprojec
ten in de buurt!

een goede controle op gebreken vóór de op
levering is noodzakelijk.
En tenslotte:
— Géén getreuzel of vertraging, maar inlopen van 
de achterstand en VERSNELDE RENOVATIE!

Natuurlijk zijn we blij dat zes portieken weer be
woond worden.
Voor de buurtbewoners die nu in hun n ie u w e  
woning zitten 's het een enorme verbetering. Maar 
het betekent ook dat het troosteloze gezicht van al 
die lege woningen met hun ingegooide ruiten dââr 
tenminste verdwenen is. Er brandt weer licht en er 
is weer leven . . .
Maar per slot van rekening zijn w ij het met de be
woners roerend eens dat bovengenoemde punten 
uitgevoerd moeten worden.

W at hebben we er aan als de woningen maar voor 
de helft verbetero worden?

Namens Huurdersvereniging 
'SPAARNDAM ',
Paul Hoornweg

CWS en het AKZ wensen 
alle arbeiders werkzaam 

aan de vernieuw- en 
meuwbouwobjecten in 

spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt 

een voorspoedig en 
strijdbaar 1976

Beste Spaa™dammers e□ 
Zeehelden

Wegens de toenemende problemen rondom de 
renovatie zijn w ij al geruime tijd van plan om de 
praktijk uit te breiden, en hebben dokter F. Garnier 
bereid gevonden om mét ons de gespreide groeps- 
praktijk 'Spaarndam' te vormen.
Het is de bedoeling, dat de familie Garnier 
omstreeks 5 januari 1976 praktijk uit gaat oefenen 
op het Zaanhof ٨٢. 123, terwijl wij op ons oude 
adres blijven.
Wij hopen hiermee een goede stap gedaan te 
hebben voor de opvang van de medisch-sociale 
nood, die rondom het Zaandammerplein is on t
staan en vertrouwen, mede door het organisatie
talent van dokter Garnier, in de toekomst op een 
betere samenbundeling van de medisch-sociale 
dienstverlening in de Spaarndammerbuurt.

In de praktijk liggen stencils klaar met informatie 
over de gang van zaken rond de splitsing van de 
praktijk, spreekuren, waarnemingen e.d.

Dokter en mevrouw Goslinga 
Aert van Nesstraat 7, Amsterdam 
Telefoon 020—828002

Ome *Joop, ome *Joop

Man, je krijgt de ouwe dag te pakken, steeds maar 
weer in elke 'Aktiekrant' mopperen over het 
verkeer in de Spaarndammerstraat. Man begrijp 
nou eens wat. Kijk, dat zit zo.
In de Van Baerlestraat, Churchill-laan e.a. lanen, 
daar kunnen de chauffeurs door de verkeerslich
ten, v .o .p .'s  en andere veiligheidsmaatregelen het 
bos niet meer zien.
Aan de Goudkust, Apollolaan, Buitenveldert (daar 
woont nog een naamgenoot (Joop) van je met een 
hoge positie), daar hebben ze eigen huizen met 
eigen garages, maar geen Aktiecomités, want die 
hebben ze niet nodig.
En in Spaarndam? Daar gaat het als volgt.
Door de politie is bij een doorgevoerde controle 
geconstateerd, dat het merendeel der foutparkeer- 
ders niet inde buurt wonen, maar we! graag auto’s 
voor hun overdagse deur hebben.
De bonnen uitdelen vindt de politie uit opgedane 
ervaringen waardeloos en dus:
OPHEFFEN DAT PARKEERVERBOD.
Nu behoeft alleen maar aan chauffeurs van vracht 
auto's, die gedwongen worden dubbel te parkeren, 
een bon gegeven te worden waarbij zonodig ook 
nog een bon van hun baas.
Dan zou je zeggen: 'En de buurtbewoners dan'. 
Och ome Joop, iedereen zit in z'n maag met al die 
Spaarndammers.
Hoe meer verkeersonveiligheid . . . hoe minder we 
er misschien overhouden.
Dus ome ل00دا , denk ik, dat we mekaar wel zullen 
begrijpen.

CYNICUS

P.S. Volgend jaar hoop ik ook AOW -er te worden.

Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam, 
bedankt hoor, heel 
hartelijk bedankt, namens 
alle bejaarde en jeugdige
bewoners van de 
S p a n ^ ^ r b u u r t

Ja, het is toch een bedankje waard als je als 
bejaarde en jeugdige bewoner van de Spaarndam- 
merbuurt ten opzichte van de verkeersveiligheid 
vogelvrij bent verklaard. Het jachtseizoen op hen is 
thans volledig geopend, □e borden, waarop de 
tijden van niet parkeren waren vermeld, zijn thans 
verwijderd en waarom?
De uen uf andere onbenullige verklaring hiervoor 
zal wel klaar liggen.
De voormalige fout-parkeerders hebben nu van de 
zijde van de Overheid niets meer te vrezen. Men 
kan nu zijn wagen heel rustig en zonder een enkel 
gewetensbezwaar daar neerzetten, waar het hem 
het beste uitkomt.
٤٢ zijn deze zomer door goed willende politie
mensen diverse malen bekeuringen uitgedeeld 
maar het mocht niet baten, er veranderde niets. 
Ook het politiebureau in de Spaarndammerstraat 
moest zonodig gesloten worden ondanks ver 
zoeken uit de buurt dit voorlopig uit te stellen.
Als gevolg van de renovatie in de Spaarndammer- 
straat is deze voor de eerste tien jaren al grondig 
verpest. Het ene is nog niet half klaar of het andere 
wordt al overhoop gehaald. En dan de algemene 

.veiligheid.
Het is geen sprookje dat bejaarden, alleen of met 
zijn beiden, '$ avonds de deur niet meer uitkomen 
alleen u!t angst. 'Prachtig beleid'. Ik hoor het al 
zeggen: w ij kunnen niet overal tegelijk zijn. Waar 
dan wel hoor je echter niet.
Of een ander geijkt gezegde: w ij hebben geen 
mensen. En geloof mij, dit is een halve waarheid. 
Als ik zelf de leeftijd zou hebben bij de politie te 
gaan (voorop gesteld dat ik gewogen en niet te 
licht bevonden zou zijn) dan zou ik mij nog wel twee 
maal bedenken dan het eenmaal te doen. Ik loop 
namelijk niet graag met gebonden handen op 
straat. Dit is nu de andere halve waarheid.
En het gemeentebestuur met de burgemeester 
voorop maar jammeren en krokodillentranen ver 
gietend over de leegloop van Amsterdam.
En dan maar hopend dat de goede gemeente dat 
wel zal slikken. Men weet echter maar al te goed 
dat nalatigheid in optreden hiervan een van de 
oorzaken is, men zou zelfs van wanbeleid kunnen 
spreken.
Zo, ik heb mijn hart gelucht. Een reactie hierop zal 
echter wel uitblijven. Er zijn ai meerdere stukjes in 
deze krant geplaatst en slechts eenmaal is hierop 
een reactie gevolgd.
Een oud bekend gezegde is: wie zwijgt stemt toe. 
En toch gaan wij verder. Het zou te gek zijn dat in 
een democratisch bestel een lagere overheid niet 
gecorrigeerd zou kunnen worden.
Uw redactie dankend voor de afgestane ruimte.

J .d e  Haan

Zaanstraat 357, Amsterdam (O.W.), tel. 829222. 
□d: CWS, afd. 12 Alg. Bond van Bejaarden.

!mag weer /٥؛



Eerste paal hoek 
Heemskerckstraatf 
Barentzstraat
INTERVIEW  ٢٧١ET □  IEN EN NICO  VAN  DIJK

'Een bekroning op ons ٧٧٠٢^;', noemden Dien en 
Nico van □ijk het, toen ze hoorden dat ze ge
vraagd waren ٥٨٦ de eerste paal ٧٠٠٢ de hoek te 
slaan, □e redactie van 't Turfschip ging met ze 
praten over (٦٧١٦ ideeën over het Aktiecomité en 
over de buurt-

niet erkennen als overleggroep van de Zeehelden
buurt. Dat ging wat beter toen de gemeente 
ambtelijke projectgroepen in de renovatiebuurten 
ging opzetten. Maar de problemen zijn ook nu nog 
niet opgelost, omdat ons comité juridisch nog niet 
erkend !s.
Zo rond '72 werden de eerste contacten gelegd 
met de Spaarndammerbuurt, omdat zij daar in feite 
met dezelfde problemen zaten als w ij hier.
Dien: 'Het werd allemaal wat vaster toen >Jan (Jan 
Eerdhuijsen, de huidige voorzitter, red.) erbij 
kwam. Eerst voor de winkeliers, later als voorzitter. 
Toen kwamen er ook overleggroepen met 
Spaarndam. Die draaien nu nog: de begeleidings
groep bejaarden, waar ik in zat, de werkgroep 
verkeer, de onderwijsgroep enz.'
Nico: 'Nu loopt het aktiecomité wel aardig. We 
hebben alleen te weinig mensen.'
Dien: 'Op straat hebben de mensen ontzettend 
veel commentaar, maar als je ze op de vergade
ringen vraagt, dan zie je ze niet.'
Nico: 'Ze komen alleen als ze omhoog zitten. We 
hebben juist nu buurtbewoners voor het comité 
nodig, want er is ontzettend veel werk.' De 
redactie kan dit beamen.
Dien: 'De mensen weten niet half wat er vooraf
gaat aan het slaan van die eerste paal. $teeds 
maar weer moeten we blijven knokken voor betaal
bare huren voor onze buurtbewoners, en wat er 
dan nog uitkomt, dat is gewoon te hoog.'

□E EERSTE PAAL

De eerste paal voor de hoek Heemskerckstraat- 
Barentszstraat gaat op 20 of 21 december de 
grond in.
Het zal een feestelijke gebeurtenis voor de hele 
buurt zijn. Maar we moeten tegelijkertijd bedenken 
dat w ij er in de Zeeheldenbuurt jarenlang voor 
hebben moeten knokken om die 27 woningen er te 
krijgen, terwijl in Almere de woningen binnen de 
kortste keren uit de grond worden gestampt. Een 
project waar niemand behoefte aan heeft, terwijl 
hier de hele buurt al jaren op goeie, ruime, betaal
bare woningen zit te wachten.
Als laatste boodschap voor de hele Zeeheldenbuurt 
zouden Dien en Nico het volgende willen zeggen:

Geachte buurtbewoners,
De eerste paal moet het symbool van de wederop
bouw  van de Zeeheldenbuurt worden. Het heeft 
ons meer dan zes jaar strijd  gekost om die eerste 
paal erin te krijgen. De tijd  van praten m oet nu a f
gelopen zijn. In de komende v ijfja a r moet de hele 
buurt gerenoveerd en opgebouwd worden. ٧٠٠٢ 
het behoud en de leefbaarheid ٨^٧  de Zeehelden
buurt.

Nico: 'Toen waren er veel meer kinderen, die 
maakten de buurt gezellig. Tegenwoordig zie je 
geen kind meer tussen de middag op straat. Er 
wonen nu veel te weinig jonge kinderen in de 
buurt, □at gaat veranderen als die woningen hier 
op de hoek en daar op de Bokkinghangen klaar 
zijn, maar dan zal er nog wel veel aktie gevoerd 
moeten worden, dat die wonigen op tijd opge
leverd gaan worden.'

■ -  UIT  □E  DIRKF ؛F 0,50 PER GEZIN 
HARTOGHSTRAAT

Toen Lammers kwam kijken, draaide het Aktie- 
comité al op volle toeren. Het doel was; behoud en 
renovatie van de goede woningen en sloop van de 
krotten.
Nico: 'Vanaf het begin hebben we goed overleg 
met de gemeente op de eerste plaats gezet. We 
wilden geen harde akties. Wij wilden met rustig 
praten ons doel zien te bereiken.'
Omdat er in het begin nog geen vergaderruimte 
was, gebeurde het vergaderen meesta؛ bij de leden 
van het comité thuis.
Er was ook een aktiepot. Daaruit werden de akties 
b^aald- Om die aktiepot op peil te houden was er 
een heel mooi systeem gemaakt. De comitéleden 
gingen de buurt door. In de eerste plaats om het 
geld op te halen en in de tweede plaats om de 
mensen steeds te informeren over de aktiviteiten 
van het comité, leder lid had een huizenblok voor 
zijn rekening genomen en haalde er iedere maand 
twee kwartjes per gezin op.
Dien: 'Alleen al in de Dirk Hartoghstraat haalden 
we f 22,— per maand op.' Ze laat ons dit zien in 
een oud aktiekasboek dat ze uit het dressoir heeft 
opgevist.
Al snel werd er in de buurt gezocht naar een goed 
onderkomen voor het Aktiecomité.
Nico: 'Op een gegeven moment konden we de 
oude turfopslagplaats naast de Hudsonschool 
huren. Een pokketroep was het. Er zaten geeneens 
vloeren meer in, alleen oude straattegels. We 
hebben die hele zaal met het comité opgebouwd 
en ingericht. Alles gebeurde in de avonduren en in 
de weekends.'
Dien: 'De vrouwen kwamen met koffie en soep. 
Koud dat het er was! □ie hele verbouwing ge
beurde in de winter, leder droeg het zijne bij. Jan 
en ik hebben de lampjes gekocht, f 8 , — op de 
We?t؟ rmarkt.'
Nico: 'Menig mens in de buurt weet geeneens wat 
er in het Turfschip is g e b e u ld

ALLEEN  OP  S T R A A T  K O M M E N T A A R

Het contact met de gemeente verliep in het begin 
erg moeilijk. De gemeente wilde het Aktiecomité

AKTIEVOERDERS  VAN  HET EERSTE UUR

Zo zou je deze twee leden van ons Aktiecomité 
gerust mogen noemen. Het begon allemaal eind 
1968, begin 1969, toen het ontstellende bericht in 
de buurt bekend werd dat de Zeeheldenbuurt ge
saneerd ?OU worden en dat er hoge flats voor in de 
plaats zouden komen.
Dien: 'Ja, dat was, geloof ik, eind 1968.' Jan van 
Zaanen ging met een geluidswagen door de Zee
heldenbuurt. Hij zocht vrijwilligers om mee te 
helpen met een grote handtekeningenaktie voor 
het behoud van onze buurt.
Nico; 'We hebben hem toen geholpen. Ja, en van 
het één kwam het ander en voor we er eigenlijk erg 
in hadden zaten we in het Aktiecomité Zeehelden-
،■,.Jijrt.'
□ie handtekeningenaktie werd een groot succes. 
In twee dagen werden een paar honderd hand
tekeningen opgehaald. Ze werden allemaal opge
stuurd naar het ministerie van Volkshuisvesting in 
Den Haag.
Een paar maanden erna kwam wethouder ا و ^  
mers in de buurt kijken.
□ien: 'Hij heeft hier toen nog koffie gedronken,' en 
op de stoel van de intervieuwer wijzend: '□aar zat 
hij.'
Nadat Lammers het knusse, maar veel te kleine 
woninkje van Nico en Dien bekeken had, stelde hij 
vast: 'Voor u hoeft de sanering niet.'

«EEN  GOEIE, OUWE  Tl-im

Vroeger zat er op die hoek Barentzstraat Heems- 
kerckstraat de water-en vuurbaas. Een emmer heet 
water kostte er een cent. Dien weet met verve over 
de crisistijd in de Zeeheldenbuurt te vertellen. Ze is 
geboren en getogen in de Dirk Hartoghstraat en na 
haar huwelijk met Nico zijn ze er blijven wonen. 
Dien: 'We woonden toen met ons achten op deze 
twee-kamerworcing.' Omdat we het ons haast niet 
kunnen voorstellen, laat Nico ons het woninkje 
zien. Hier een bedstee voor pa en moe, daar twee 
bedsteeën boven elkaar. Dien sliep in de kamer op 
de divan.
Dien: 'Ja, het was géén goeie ouwe tijd, wel een 
gezellige ouwe tijd. De meeste mannen werkten in 
de houthaven, 's Zomers werk, 's winters werkloos. 
Dan moest iedereen bij de steun lopen. Dat kon je 
ook zien aan de kleren van je vriendinnetjes. Die 
hadden allemaal zwarte kousen met een ro o d  
bandje erin. Het steunbandje. Er was in die tijd veel 
sociale ellende. Vaak was er geeneens brood op de 
plank. Veel gezinnen stonden dan ook in het krijt 
bij de melkboer en de kruidenier aan de overkant. 
Pas als er weer een houtschip binnenliep, dan 
konden die afbetaald worden.
's Zondags ging je met je vriendinnen naar de bios 
coop in het clubgebouw van de Zuiderspeeltuin, 
voor 6 cent.'
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VOOR DE 
VOLWASSENEN
Gymnastiek  ٧٥٥٢ vrouwen; dinsdagavond 19.30
20.30; donderdagmorgen 10.00-11.00 in buurthuis 
Spaarndam, f 2 , — per week.
Woensdag: 10.00 11.00, 20.00 21.00 in de Schroef, 
f 9 , -  per maand.
Naaicursus: dinsdagavond 120.30-00.و  en 20.30
22.00, donderdag 120.30-00.و  in buurthuis Spaarn- 
dam, f 3,25 per week.
B ilja r te n  dinsdag en donderdag van 19.00-24.00 
in de Schroef, f 1,— per week.
Klaverjassen; donderdag 20.00 24.00 in de 
Schroef, f 1,— per keer.
Jazzba lle t voor 16 jaa r en ٠^٠٢ ٧ : woensdag 
19.45-20.45 en 21.00-22.00 in buurthuis Spaarn- 
dam, f 2,50 per week.
Cursus handwerken  en handenarbeid: een
cursus voor ouders, die bezig willen zijn met een 
aantal h^denarbeid-technieken om met kinderen, 
thuis of op school mee te kunnen werken. Het is in 
buurthuis Spaarndam op dinsdagmiddag 13.45
15.45, f  2,50 per week.
Be jaa rdengym nastiek; iedere vrijdagmorgen om 
10.30 gymnastiek voor bejaarden in de Schroef. 
Het houdt niet in, dat ٧ rustig door de gymzaal 
moet gaan rennen. Want we houden het rustig. ٧  
kunt er bij blijven zitten en al zittende toch in be
weging zijn.
De gymnastiek wordt gegeven door mevr. Quan- 
sen, iemand van de kruisvereniging. Zij weet welke 
bewegingen goed voor ٧ zijn.
Het kost 75 cent inclusief na afloop koffie drinken. 
Komt ٧ eens kijken.

Aan de leden van de
werkgroep Westerpark

HET IS ONS GELIJKT!!!
Dankzij de inspanningen van de leden van de 
werkgroep Westerpark.
Dankzij de inspanningen van diverse buurgroepen. 
Dankzij de inspanningen van buurtbewoners. 
Dankzij de inspanningen van diverse politieke par
tijen heeft het Gemeentebestuur besloten, dat 
HET WESTERPARK  NIET  AANGETAST  
W ORDT  -  ER GAAT  N I E T S  AF

Maar wij blijven doorgaan!!!
Utbreiding
Meer speeltoestellen
O v ^ r^e rb in n e p o ld e r
enz.

Tot ziens en nogmaals dank voor al uw inspan
ningen!

Vriendelijke groeten. 
Werkgroep Westerpark,
Fred Barella

Gewoon  even praten
Wanneer ٧ gewoon eens w ilt praten over uw 
ziekte, handicap, invaliditeit etc. kunt ٧ het spreek
uur langskomen of telefonisch een bezoek van de 
wijkverpleegkundige aanvragen.'

□ itlenen van verpleegartikelen
Hoe schakelt ٧ de wijkverpleegkundige  in?
٧  kunt rechtstreeks op haar spreekuur langskomen 
of een telefonische afspraak maken. Voor hulp van 
de verpleegkundige heeft u geen briefje van uw 
huisarts of specialist meer nodig.

Betaling
٧  bent automatisch lid van de kruisverenigingen, 
wanneer ٧ :

lid bent van één van de Amsterdamse zieken
fondsen en aanvullend verzekerd bent;

-  wanneer ٧ bejaard bent en lid van het zieken
fonds.

٧  hebt dan gratis recht op hulp van de 
wijkverpleging.

Het is misschien goed er op te wijzen dat, wanneer 
٧ geen ziekenfondspatiënt bent, ٧ lid moet worden 
van de Amsterdamse kruisverenigingen, adres: 
Paulus Potterstraat 38. tel. 710111■

JAMMER HOOR!

Van maart 1973 af werk ik aan de Elisabeth kleuter
school.
Ik kende de Spaarndammerbuurt niet maar ben in 
korte tijd van de buurt gaan houden.
Fijne mensen om mee samen te werken, leuke 
spontane kinderen, maar . . . jammer hoor! Die 
in h r a k p n l l

Wie zijn er de dupe van deze inbraken???
Toch zeker uw kleuters؛! Onze kig[itersii
Wij zijn blij dat we door subsidie, goede materialen
kunnen kopen voor onze kleuters.
Help ons om die materialen te behouden!
Je hebt ze echt niet zo één, twee, drie terug.
Uit de manier waarop er wordt ingebroken en aan 
de materialen die wij vermissen, kunnen we 
opmaken dat het door jonge kinderen gedaan 
wordt.
Ouders van deze kinderen, als ٧ ziet dat kinderen 
met spullen thuis komen, die niet van hen zijn.
Leer ze toch dat dat niet juist is.
Leer ze het verschil in mijn en dijn!
Rij de inbraak op 1 oktober verdwenen uit onze 
school:
Een p!ck-up (Philips)
Een cassetterecorder (Aiwa) met zilverkleurig 
schakelkastje voor 6 koptelefoons.
Twee stel koptelefoons (rood zwart)
Een Melodica flu it (Hohner)
Twee blokfluiten (Aura)
Vier grote scharen 
Twee tafel-puntenslijpers 
Een niettang
Twintig nieuwe autootjes 
Een kwartetspel (Dick Bruna)
Dozen met viltstiften 
enz. enz. enz. enz. enz.
Wist u dat er op de feestmarkt (zaterdag 1 novem
ber in de Zaanstraat) kinderen stonden, die spullen 
verkochten afkomstig uit onze school??
Jammer hoor!!!!

JO BUITENWEG

Hoera, w ij kregen 
prijzen voor de 
Bingo avond

Langs deze weg willen wij alle winkeliers, van wie 
wij prijzen hebben gekregen voor onze Bingo- 
avond, van harte bedanken.
De opbrengst van bovengenoemde avond zal 
geheel ten goede komen aan de kinderen van de 
Elisabeth Kleuterschool, om het komend St. Nico- 
laasfeest nog gezelliger en leuker te maken. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor de spontaan 
geschonken Drijzen.

Kleuterleidster en ouders van de 
Elisabeth Kleuterschool, Zaanstraat 1

DE Wjkverpleging

Bereikbaar; dagelijks van 1 3 - 14 uur, 
Hembrugstraat 36.
(h o k  H m b ru g s tr^ /K rom m e n ies tra a t)
Telefoon 840031.
Maandag en woensdag 
va n  1 3 .3 0 — 14 uur 
't Turfschip, Roggeveenstraat 12, 
telefoon 247589■

DE WUKVERPLEGING  IS VERHIIISn
Tot nu toe was de wijkverpleging geh^svest in 
'Hebron' in de Polanenstraat 89 — 90.
Sinds 1 december is de wijkverpleging verhuisd 
naar de Wembrugstraat 36. W ij zijn erg blij met 
deze nieuwe, grotere ruimte en hopen dat veel 
mensen hiervan gebruik zullen maken.

Zoals velen al zullen weten is de wijkverpleging op 
maandag en woensdag ook te bereiken in 't Turf
schip, Roggeveenstraat 12.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om 
u iets over het werk van de wijkverpleging te ver
tellen.

DE KRUISVERENIGINGEN
De ة  kruisverenigingen zijn sinds 1 januari 1974 ge
fuseerd en werken nu samen in de Stichting 
Samenwerkende Amsterdamse Kruisverenigingen 
(SSAK).
Zij werken nu buurtgericht, dat w il zeggen, dat in 
elke buurt wijkverpleegkundigen en w!jkz!ekenver- 
zorgenden in teamverband samenwerken. In onze 
buurt werkt een team van 4 w ijkvepleegkundigen 
en 3 wijkziekenverzorgenden. Zij werken naast de 
Zeehelden- en Spaarndammerbuurt ook nog in de 
Gouden Renelhuurf

W A T  DOET DE WUKVERPLEGING  ZOAL EN 
EN W AARVOOR  KUNT  ٧ HEN 
INSCHAKELEN?

Verpleging e□ verzorging
٧  kunt bij de wijkverpleegkundige terecht wanneer 
٧ de verzorging van uzelf, of de verzorging en 
verpleging van b.v. uw zieke moeder, echtgenoot 
etc. niet meer aankunt. Ook wanneer u alleen maar 
w ilt praten over deze zaken, kunt ٧ natuurlijk altijd 
langs komen op het spreekuur.

Dieet, medicijnen etc.
Moet ٧ een dieet houden, medicijnen gebruiken, 
oefeningen doen of andere leefregels in acht 
nemen, en ٧ w ilt h ie ro v e r praten of advies in
winnen, dan kunt ٧ altijd bij de wijkverpleegkun
dige terecht.

Ziekenhuisnazorg
De wijkverpleegkundige werkt met sommige zie
kenhuizen een beetje samen. Veel ziekenhuizen 
schakelen echter zelden of nooit een wijkverpleeg
kundige in, Vaak is het prettig en noodzakelijk om 
de eerste tijd na ontslag contact te hebben met 
iemand. Iemand, met wie ٧ kunt praten over 
vragen of problemen die zijn gerezen tijdens de 
opname in het ziekenhuis.

Doorverwijzen
De wijkverpleegkundige heeft voor haar werk veel 
contacten met andere dienstverlenende instanties, 
zoals het maatschappelijk werk, huisartsen, w ijk
post voor bejaarden, gezinsverzorgingsinstellingen, 
ziekenhuizen etc.
Soms zal de wijkverpleegkundige ٧ niet ku n n e n  
helpen met uw probleem. Zij kan dan samen met ٧ 
bekijken bij welke hulpverlenende instantie ٧ zich 
het beste kunt vervoegen.



Buurthuis Spaarndam 
Nova Zemblastraat 90A 
Tel. 829770

Buurthuis De Schroef 
Westzaanstraat 61 — 63 
T el: 826429

PROFICIAT
BUURTHUIS
'DESCHROEF'

Zaterdagavond — 16 november — was er een 
gezellige feestavond voor de bewoners in het 
buurthuis 'de Schroef' in de Westzaanstraat. De 
reden hiervan was, dat de benedenzaal, nâ een 
ingrijpende verbouwing, weer in gebruik genomen 
kon worden door de burtg roepen , die het buurt
huis bezoeken.

□e heer Lenglet, directeur van de KBGJ, verrichtte 
de officiële opening d.m.v. het uitspreken van een 
toepasselijk speechje.
De avond startte — na het officiële gedeelte — 
met een aantal $pannende spelletjes bingo. Er was 
bij een ieder veel enthousiasme om een prijsje in de 
wacht te slepen. Nadat men genoeg had gekregen 
van bingo-en, gingen de stram geworden beentjes 
op de vloer. Er ontstond al snel een carnavals
stemming.
Het fee$t ging door to t in de kleine uurtjes. Al met 
al was het met deze vrolijk gevarieerde visite in 
buurthuis de Schroef een geslaagde avond ge
worden.

Het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
feliciteert de staf en de bezoekers van het buurt
huis 'de Schroef' van harte met de prachtig mooie 
zaal op de benedenverdieping.
Ons buurtcomité is het echter met de staf van 'de 
Schroef’ eens, dat de verbetering van deze zaal 
nog maar een druppel op de gloeiende plaat is. Er 
zal op z'n minst een nieuwe accommodatie voor 
de jeugd- èn jongeren gecreëerd moeten worden. 
De jeugd is in onze buurt wat betreft uitgaans
mogelijkheden en recreatie slecht bedeeld.
Tevens zal er ten westen van de Spaarndammer- 
straat een nieuw club- en buurthuis moeten 
komen, zodat de bewoners de drukke Spaarndam- 
merstraat niet meer behoeven over te steken en de 
loopafstand voor oudere bewoners korter wordt.

DE GROENE ZAAL' VAN  DE SCHROEF

Het is zover, □e Schroef heeft een splinternieuwe 
zaal. Van twee oude lokalen Is één grote zaal 
gemaakt.
De zaal is beneden en is speciaal bedoeld voor de 
65 + ers, zodat zij eindelijk geen trappen meer 
hoeven te lopen.
Ook andere volwassenen-groepen kunnen er 
terecht. Komt u de zaal eens bekijken.

و إ م ر ه
ص
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Huiswerkklas

Voor ieder kind dat moeilijkheden heeft met het 
huiswerk is er een huiswerkklas. Ook kinderen die 
thuis geen goede ruimte hebben om te studeren 
kunnen op de huiswerkklas komen. Verschillende 
medewerkers helpen de kinderen bij hun huiswerk. 
Vooral voor kinderen die voor het eerst naar het 
voortgezet onderwijs (LTS, MAVO, HAVO, LEAO, 
enz.) gaan, is huiswerk maken nog wel eens moei
lijk. Soms weten kinderen niet hoe ze hun werk 
moeten maken. Sommige vakken zijn helemaal 
nieuw. In de huiswerkklas wordt hulp geboden bij 
al deze moeilijkheden. Er zijn ook verschillende 
hulpmiddelen aanwezig, zoals woordenboeken, 
een atlas, een encvclopedie, enz. De huiswerkklas 
probeert een goede hulp te bieden.

Kom eens informeren bij:
Leo Vroman, Buurthuis Spaarndam, Nova Zembla- 
straat 90a, tel. 829770■
De huiswerkklas is in:
Buurthuis De Schroef, Westzaanstraat 63, tel. 
826429.

Tijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, van 
half 5 tot half ٦٠

Kosten: inschrijfgeld f5 ,  — , contributie f 10,— per 
maand. Als ٧ niet kunt betalen valt er natuurlijk 
over de prijs te praten.

٧٨٨٢ kindere□ ^و□ 
4 to t12jaar

Beste kinderen.

Elke dag IS het buurthuis open voor ju llie!I

W oensdag kun je van 2 to t half 4 handenarbeid 
doen, spelletjes, toneel en sport in Ons Huis en De 
Schroef, □at kost 3 kwartjes. Als je geen zin hebt 
om binnen te blijven kun je met het uitstapje mee 
gaan. Met de bus of de tram gaan ١١٧̂  dan naar het 
zwembad, de ijsbaan, de bakker, het museum, een 
park. naar . . . nog een heleboel andere leuke 
dingen.
Het uitstapje vertrekt ٠٨٦ half 2 bij Ons I luis en □e 
S t r o e f  en kost ١ gulden. Om half 5 zijn we weer 
terug.
Alle andere dagen zijn in Ons Huis allerlei leuke 
dingen te doen van 4 to t half 6. We doen dan 
handenarbeid, sport, spelletjes, maar we gaan ook 
wel eens met zijn allen toneelspelen. En als je daar 
allemaal geen zin in hebt kun je een boek lezen in 
de boekenhoek.

Voor de jongens van 7 en 8 jaar is er nog plaats 
voor de kookclub op vrijdag. Dit kost ٦ gulden per 
keer en daar qaan we allerlei heerlijke dingen voor 
maken, □e ء الا ظ  is van half 5 to t half 6.
Je moet je van tevoren opgeven bij Ons Huis, 
anders is er misschien geen plaats meer.

OPEN DAG  IN ONS  HUIS

Dinsdag 11 november was het open dag in Ons 
Huis.
Van 4 to t 6 uur konden alle vaders en moeders, 
juffrouws en meesters In het buurthuis rondkijken 
٥٨٦ te zien wat de kinderen zoal doen op de na- 
viereninstuif. Het buurthuis was versierd met 
dingen die de kinderen allemaal gemaakt hadden, 
er was koffie met eigengebakken cake van de 
kook^ub, €٢ waren een heleboel fo to 's  te bekijken 
en ondertussen werden de kinderen bezig gehou
den met handenarbeid en spelletjes.
Boven hadden de jongens van 9 tot 12 jaar een 
prachtige bar getimmerd. Daar was muziek, wer
den spelletjes gedaan en kon Iedereen een heerlijk 
eigengemaakt slaatje eten.
Voor deze feestmiddag hadden de kinderen zelf 
een uitnodiging gemaakt met verhaaltjes, tekenin
gen, gedichtjes en interviews. Het was een gezelli
ge middag en we hopen het gauw nog eens te 
doen.

DE 12-2-OPVANG

De 12-2-opvang draait ook alweer een paar 
maanden in Ons Huis, De Schroef en op de 
Elisabethkleuterschool.
Elke dag komen er heel wat kinderen in de buurt
huizen hun brood opeten en daarna met elkaar 
spelen.
Omdat er zoveel kinderen zijn dit jaar is er alleen 
nog plaats voor kinderen waarvan de beide ouders 
werken of ziek zijn b.v.
De overblijf kost:
f 3,25 per week voor het eerste kind 
f2,75 per week voor het tweede kind

Op dinsdag 16 december is er een avond voor de 
overblijfkinderen in Ons Huis. Dan kunnen de 
ouders zien waar en door wie kun kinderen tussen 
de middag worden opgevangen. ٧  krijgt nog 
bericht.

ر ه



— verbetering van de voorzieningen voor 
bejaarden

— de bouw van twee nieuwe basisscholen
— de bouw van een jeugd- en jongeren- 

accommodatie
— de bouw van een dienstencentrum
— de bouw van een bibliotheek
— verbetering van de buurt en clubhuizen
- de Installatie van een maatschappelijk werk- 

team voor 'algemeen maatschappelijk werk'
— de inrichting van de voormalige 'plasticfabriek' 

als groen- en recreatievoorziening
— en nog vele andere eisen.

Het Is ondoenlijk om hier uitvoerig verslag te doen 
van de hoorzitting. Ruim vier ٧٧٢ lang werd in een 
stroom van klachten, wensen en verlangens de 
meningen van de bewoners door leden van het 
c w s  en het AKZ bij de gemeenteraad naar voren 
gebracht.
Aan het eind van de vergadering werd met de ge
meenteraadscommissie afgesproken, dat in het 
begin van het volgend jaar een delegatie van de 
buurt en het gemeentebestuur bij de regering gaat 
pleiten voor de beschikbaarstelling van de be
nodigde gelden (bijna 300 miljoen) t.b.v. uitvoering 
van het meerjarenactieprogramma.
Al met al een uiterst succesvolle avond, niet in de 
laatste plaats voor de georganiseerde bewoners, 
die voor de zoveelste keer hebben aangetoond op 
waardige wijze op te kunnen komen voor de 
belangen van de bewoners.

Beste buurtgenoten,

Zoals ٧ misschien opgevallen is, zijn de spreekuren 
op het advies- en informatiecentrum, — t.w. op 
dinsdag en donderdagavond — aan de Spaarn- 
dammerstraaf 143 vervallen.
Na bijna zes jaar lang wekelijks de huur- en woon- 
adviezen te hebben verzorgd voor de voormalige 
aktiegroep 'Spaarndammerbuurt' ٢١^٨١^^٠  met het 
PvdA-gemeenteraadslid G. Gruppen) en het Comité 
Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, ben ik van
wege vele andere beslommeringen genoodzaakt 
geworden om deze advies-werkzaamheden te be- 
eindigen.
Om de bewoners niet helemaal in de 'kou ' te laten 
staan, blijft het spreekuur van het cws op dins
dagochtend (9.30 to t 11.30 uur) gehandhaafd, 
□aarnaast zijn we als buurtcomité in overleg met 
de Sociale Dienst bezig met de oprichting van een 
maatschappelijk werkteam, wat zitting zal hebben
op de hoek Hm brugstraat/Krom m eniestraat (zie
vorige aktiekrant).
Het is te hopen dat dit team zo snel mogelijk aan 
het werk kan gaan.

CHRIS DE VRIES

ا ؛ ح

HOORZITTING OVER 
MEERJAREN AKTIE- 
PR O G RA M M A  
GROOT SUCCES!

Op 8 oktober jl. werd er door de gemeenteraad van 
Amsterdam een openbare hoorzitting in het 
'Polanentheater' georganiseerd over het — binnen 
bet college van B. en w. ter discussie gestelde 
meerjaren aktieprogramma gericht op de woning 
en wijkverbetering van de Spaarndammer- en Zee
heldenbuurt.
In een to t de 'nok' toe gevulde zaal met buurt
bewoners, werd er door een groot aantal vertegen- 
woordig(st)ers van het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt en het Aktiecomitè Zeehel
denbuurt een enorm stuk opbouwende kritiek 
gegeven op de wijze waarop de gemeente de 
stadsvernieuwing in onze buurten ter hand heeft 
genomen. Alles gaat veel te traag en er wordt te 
weinig geluisterd naar de mening van de bewoners.

Voorafgaand aan deze hoorzitting werd de com
missie 'Stadsvernieuwing' onder voorzitterschap 
van wethouder H. Lammers door het dagelijks 
bestuur van het cws en het AKZ rondgeleid door 
de buurten. De leden van de gemeenteraadscom
missie waren onder de indruk van de aktiviteiten.. 
welke op het terrein van de woning- en wijkver- 
betering worden verricht in onze buurten.
Op de hoorzitting zeif kwam een groot aantal 
onderwerpen ter discussie. Bijzonder veel aan
dacht kreeg het niet op gang komen van de ver
betering van de welzijn$voorzieningen, welke 
achterop loopt bij de woningverbetering. Door de 
vertegenwoordig(st)ers van de bewoners werden 
hierover een groot aantal eisen geformuleerd, t.w .:

Hoera! 
Nieuwe woningen 
erbij!

Maandag 10 november jl. — 4 uur 's middags — 
kwam wethouder Kuypers van de dienst Volks
huisvesting, de eerste sleutels overhandigen aan 
de bewoners, welke een nieuwbouwwoning gaan 
betrekken aan de Spaarndammerstraat. Ons comité 
i$ de initiatiefnemer geweest van deze woning
bouw op deze plek. Het resultaat van onze in
spanning kunt ٧ nu zelf aanschouwen. Het zijn 
prachtige mooie woningen geworden, met helaas 
veel te hoge huren. Van regeringswege zijn we 
enorm tegengewerkt in het laag houden van de 
huren. Allerlei subsidies werden ٠٢٦$ beloofd, die 
toen het puntje bij paaltje kwam niet werden toe
gepast. Het huurbeleid van de regering-Den ٧٧١ 
blinkt dan ook niet uit door het belang wat zij zou 
moeten hechten aan de bewoners. (Zie hiervoor 
het h(]ofdartikel van de heer p. H. Curière.)

Ruim een jaar geleden werd de eerste paal ge
slagen. Gelukkig zijn de 22 woningen + winkel 
door de aannemer op tijd opgeleverd aan de 
woningbouwvereniging 't Oosten. Nâ de sleutel 
uitreiking werd er door de woningbouwvereniging 
aan de bewoners van de nieuwe woningen een 
receptie aangeboden in het Parochiehuis. 
Wethouder Kuypers sprak op deze gelegenheid 
zijn verontwaardiging uit over persberichten, welke 
in het dagblad 'Het Parool' zijn verschenen over de 
nieuwbouw aan de Bokkinghangen in de Zee 
heldenbuurt-
Hij was het met het CWS en het AKZ eens, dat de 
braakliggende gronden aan de Bokkinghangen 
slechts gebruikt mogen worden voor de bouw van 
goede en goedkope woningwetwoningen. Deze 
woningen behoren ten goede komen aan de 
huidige bewoners uit onze buurten en niet aan de 
kapitaalkrachtigen.
Met man en macht zal er voor gewaakt moeten 
worden, dat project- en ontwikkelingsmaatschap
pijen bezit gaan nemen van de oude stadswijken 
en overgaan tot particuliere woningbouw. De 
huren zouden op deze manier onbetaalbaar 
worden voor de bewoners uit deze oude buurten. 
Door de secretaris van het CWS Chris de Vries
— werd op de receptie het woord gevoerd namens 
de bewoners uit de spaarndammerbuurt.
H ij herinnerde de heer Kuypers aan zijn belofte om 
bij de regering te pleiten voor lage huren voor de 
woningen aan de Spaarndammerstraat. De huren 
die nu door de nieuwe bewoners betaald moeten 
worden voor deze nieuwbouwwoningen zijn veel 
te hoog. Huren van f 265,— netto oftewel van 
f3 6 0 ,— bruto per maand gemiddeld zijn in feite 
onbetaalbaar voor de bewoners uit onze buurt. 
Chr. de Vries rekende de wethouder voor, dat de 
huren wel degelijk omlaag gebracht zouden 
kunnen worden. Hij riep de bewoners van de 
nieuwbouwwoningen op om een bewonerscom
missie te vormen en te ijveren voor huurverlaging 
bij Marcel van Dam.

Tenslotte werd er door De Vries namens het 
CWS -- bij de wethouder geprotesteerd tegen de 
enorme janboel, die er op het gebied van de her
huisvesting in onze buurt is ontstaan, als gevolg 
van de enorme vertraging in de oplevering van ge
renoveerde en nieuwbouwwoningen.
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u ZOEKT EEN 
VERHUIZER?
Het is het Aktiecomité gebleken dat vele verhuizers 
nogal forse prijzen berekenen, □aarom heeft het 

٥٥٨٦؛ ^  contact opgenomen met een verhuizer van 
wie het bekend is dat hij veel in renovatiegebieden 
werkt: de Fa. □alemans en Zn. Deze heeft ons de 
hieronder opgenomen brief toegezonden.

Amsterdam. 6 november 1975-

Mijnheer,
Naar aanleiding van uw gesprek met de heer 
Dalemans doen wij ٧ hierbij onze prijsopgave 
toekomen voor de renovatieverhuizingen van de 
aan de woningbouwvereniging ا0آ و ط  toebehorende 
318 woonhuizen, gelegen tussen de Van Diemen- 
straat en de Barentsztraat te Amsterdam.

Deze verhuizingen kunnen w ij voor ٧ verrichten 
voor de prijs van f 350,— per keer per verhuizing, 
inclusief BTW 16% en transportverzekering, □eze 
prijzen zijn voor verhuizingen van en naar wissel- 
woningen in bovengenoemde omgeving.
Voor piano’s wordt een meerprijs van f 45,— per 
keer in rekening gebracht. Voor verhuizingen die 
de buurt uitgaan wordt 15% extra berekend door 
de gehele stad Amsterdam, uitgezonderd de 
Bijlmermeer. Prijzen hiervoor worden op aanvraag 
door ons bedrijf opgegeven.
Verder worden verhuisboxen door ons bedrijf 
vooraf geleverd voor het door de bewoners zelf in 
te pakken kleine goed, enz.
Hopende ٧ hiermee van dienst te zijn geweest, 
tekenen wij,

hoogachtend,
afzender: A. □alemans en Zoon.
A. Dalemans en Zn.
Internationale  Verhuizingen  en Transporten, 
De W ittenkade  164-166,
Amsterdam.
Tel . 827657 .7382 ة41492, 1و .

$PREEKUUR  AKTIECOMITE  ZEEHELDEN
BUURT
DONDERDAGAVOND 19.00-20.00 uur in 
't Turfschip

SPREEKUUR  OPNAMEKOPPEL

Iedere dinsdagmiddag 15.00 — 18.00 uur in de Rog- 
geveenstraat 25, tel. 242725.
Het spreekuur wordt gehouden door de heer w. $. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en mevrouw 
Y. c. s. Vehmeyer van de Woningbouwvereniging 
Labor. Op Git spreekuur kunt u terecht met al uw 
vragen ٧٥٠٢ de woningverbetering in de Zeehel- 
Henhu.rt.

AKTIVITEITEN VAN HET 
RUIJRT- EN CLUBHUIS- 
WERK IN't  TURFSCHIP
ROGGEVEENSTRAAT 12, TELEFOON 247589. 
Teeneravond: maandagayond 19.00—23.00 uur. 
Kosten f ١, — ; 15jaar en ouder.

Kienen: dinsdagmiddag 14.00—16.00 uur. Kosten: 
f 0,50 per keer. Kleine prijsjes zelf meenemen. 
Open Huis: donderdagmiddag 14.00—16.00 uur. 
Kosten f 0,50 per keer.

Damesgymnastiek: donderdagavond 1 0 0 و.  — 
20.00 uur, donderdagavond 20.00—21.00 ٧ . Plaats: 
gymnastieklokaal Hudsonschool. Kosten: f 6 ,— p. 
maand. Na afloop koffie drinken in 't Turfschip. 
Open Huis: 4e zondag in de maand, ٦٠.00—16.00 
uur, bijdrage vrijwillig.

S P R E E K U U R  WIJKVERPLEGING  
FEMMIE  BREMAN

Maandag 13.30—14.00 ٧٧٢.
Woensdag 13.30—14.00 uur.

HUREN

Een ander punt zijn de huren. Zoals al eerder in dit 
artikel is gezegd, stond in het programma van 
eisen dat de huren niet boven de f 225,— per 
maana, exclusief stookkosten mochten komen. 
We moeten daarbij wel bedenken dat dat bedrag 
volgens het prijspeil van twee jaar geleden is 
berekend.
We kunnen op dit moment als voorlopigè huur een 
gemiddeld bedrag van f 260,— verwachten. Daar 
komen dan nog de bijkomende kosten bovenop, 
zoals stookkosten, watergeld, trapverlichting, enz. 
□eze zullen bij elkaar zo'n f 45, per maand gaan 
bedragen. We komen dan uit op een gemiddelde 
huur van f 305,— p.m. bruto. In Den Haag ligt nog 
een aanvraag voor extra subsidie ter behandeling. 
Natuurlijk zijn voor dit projekt de individuele huur
subsidie en de h rgew enn ingssubs id ie  van kracht, 
zodat de huren van de Bokkinghangen voor de 
buurtbpwoners bereikbaar blijven. (Over de gewen- 
ningssubsidie heeft ٧ in de vorige krant meer 
kunnen lezen. Voor inlichtingen: Gemeentelijke 
□ienst Volkshuisvesting, afdeling Subsidieregeling
en, in de Wibautstraat.)

TOCH FEEST?

Ja, volgens het ^ktiecom ité wel.
We kunnen stellen dat het Aktiecomité de belang
rijkste slag gewonnen heeft, n.l. de slag tussen de 
belangen van Philips Pensioenfonds, dat er een 
betonnen kantoorkolos wilde neerzetten, en de 
belangen van de buurt, die sociale woningbouw 
wilde hebben. Als we dan ook nog bedenken dat 
de eerste paal voor de 27 woningen op de hoek 
H em skekstraa t-B arentszstraa t in december in 
de grond gaat, dan kunnen we gerust zeggen dat 
er een mijlpaal is bereikt in de geschiedenis van de 
Zeeheldenbuurt.
Wij hebben het ٧ al gezegd, op 16 december 
w ordt de eerste paal geslagen. Dit doet Dien 
van □ ijk , géborén in de Zeeheldenbuurt en vanaf 
de oprichting van het Aktiecomité met haar man 
samen daarin actief werkzaam. In het interview 
elders in deze krant afgedrukt, kunt ٧ meer lezen 
over hen.
Op het moment dat dat artikel geschreven werd, 
dachten ١«^ nog dat □ien de eerste paal voor de 
hoek Heemskerckstraat Barentszstraat zou slaan, 
omdat de opdrachtgever van beide projecten, de 
woningbouwvereniging Labor, toen nog het plan 
had voor de Bokkinghangen een wethouder uit te 
nodigen. Tot onze grote vreugde heeft ٨١^٨  ten
slotte die eer doen toekomen aan een buuit- 
bewoner die zoveel vrijwillige inzet gegeven heeft 
bij de totstandkoming van het plan.
De wethouders Lammers en Kuipers zullen bij de 
feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn.
Tot onze spijt moeten wij ٧ meedelen dat het slaan 
van de eerste paal van beide projekten slechts op 
bescheiden wijze gevierd zal worden. Het ligt 
echter ؛٦'  de bedoeling bij de oplevering van de 
eerste woning op de Bokkinghangen met een uit- 
gebreider feestprogramma voor de dag te komen.

HetA.C.Z.
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van Burgemeester en Wethouders voor de aan
vraag van bouwvergunningen, de commissie 
'Oude Stad', had bezwaren gemaakt tegen het 
plan Bokkinghangen. Oe commissie stelde dat het 
project op de Bokkinghangen niet zou passen bij 
de Zandhoek en adviseerde B en w geen toestem
ming voor d it project te geven. Alsof de Zeehelden
buurt zich zomaar zou moeten aanpassen aan de 
duur gerestaureerde panden van de Zandhoek! In 
zijn antwoord aan de commissie 'Oude Stad' kon 
het aktiecomité die bezwaren gemakkelijk door
prikken: stedebouwkundig staat de Zeehelden
buurt in v e rs  volledig los van de Zandhoek. 
w؛j kunnen ٧ melden dat B en w de bezwaren van 
'Oude Stad' grotendeels naast zich neergelegd 
hebben, zodat die geen belemmering meer vormen 
voor de voortgang van het project.

AMBTELUKE MOLENS MALEN LANGZAAM

De tweede grote tegenslag kwam uit een bekende 
hoek: het ministerie van Volkshuisvesting in Den 
Haag. Het plan is op tijd bij de ambtelijke instanties 
in Den Haag ingediend, maar de officiële toestem
ming kwam maar niet af. Eindelijk, op 19 november, 
ontvingen we toch het goede bericht: ٥ ٢  16 de
cember w ordt de eerste paal op de Bokking
hangen geslagen.

HET BOUWTEAM

In '73 werd het definitieve programma van eisen 
door de gemeenteraad aangenomen, met de buurt- 
eis dat de huren niet hoger mochten worden dan 
f 225,— gemiddeld per maand voor een vierkamer
woning, exclusief stookkosten. Dit bedrag geldt 
natuurlijk voor het toenmalige prijspeil. Met dat 
programma van eisen ging in oktober '74 een 
bouwteam voor het project Bokkinghangen 
draaien. Dit bouwteam bestaat uit ambtenaren van 
Volkshuisvesting, Publieke Werken en Stadsont
wikkeling, de architecten, de woningbouwvereni
ging Labor en twee vertegenwoordigers van ons 
Aktipcomité. □e comitéleden hebben in de bouw- 
teamvergaderingen voortdurend druk uitgeoefend 
om die buurtreis van f2 2 5 ,— p.m. kracht bij te 
zetten, want w ij hebben in de Zeeheldenbuurt niets 

ل) صا  woningen.

COMMISSIE 'OUDE STAD '

September j.l. werd 15 oktober nog steeds als een 
haalbare datum ٧٥٥٢ het slaan van de eerste paal 
gezien, getuige het vorige nummer van 't ٢ ٧ ^ - 
schip. Binnen het bouwteam werd het tijdschema 
aardig aangehouden.
De eerste grote tegenslag kwam uit een hoek die 
bijna niemand verwacht had. Een adviescollege

□E EERSTE PAAI
VOOR □E BOKKING
HANGEN OP 
16 DECEMBER DE 
GROND IN

KUNNEN WE NOG FEEST VIEREN?

٧  heeft het in het afgelopen nummer van 't Turf
schip kunnen lezen: het Aktiecomité was toen zeer 
verheugd ٧ te kunnen melden dat de eerste paal 
voor de Bokkinghangen op 15 oktober erin zou 
gaa□
En wat gebeurde er op 15 oktober?
Niets bijzonders. Ach ja, het terrein werd verder 
bouwrijp gemaakt, en het laatste gedeelte van de 
luciferfabriek ging tegen de vlakte. Maar er werd 
geen eerste paal geslagen en dit was een grote 
teleurstelling voor het comité, dat er zo hard voor 
gevochten heeft dat die datum van 15 oktober 
wprd gehaald. De buurt heeft de woningen die 
daar gebouwd gaan worden, zo broodnodig. Veel 
buurtbewoners worden tegen hun zin gedwongen 
elders goede huisvesting te zoeken, omdat er in 
onze buurt op dit moment niets fatsoenlijks te 
krijgen is. Ten gevolge van het dalende bevolkings
aantal wordt de positie van onze winkeliers ook 
hoe langer hoe slechter.

1970: EERSTE AKTIES ٧٠٠٨ SOCIALE 
WONINGBOUW

Die 15e oktober was niet zomaar een eis van de 
laatste paar maanden. Nee, vijf jaar aktie zijn eraan 
vooiafgegaan. Het begon eigenlijk zo'n tien jaar 
geleden, toen het Philips Pensioenfonds startte 
met de sloop van een gedeelte van zijn krotten aan 
de Bokkinghangen. Rond '70 kreeg Philips het 
lumineuze idee om de laatste krotten te slopen en 
er een kolossaal kantoorpand neer te zetten. Het 
zou zoiets worden als de Narwal, dat grote sfeer- 
verpestende kantoorpand op de Westelijke Eilan-

D^>ordat ons Aktiecomité de zaak echter op tijd in 
de gaten had en to t akties overging, kon de ge
meente onder druk gezet worden om geen bouw
vergunning af te geven. D؛t is ons gelukt, ondanks 
de chantage achtige opstelling van de N.V. Philips. 
De eis van het comité was: sociale w oningbouw  
op de Bه kk وnghanا en. Het Philips Pensioen
fonds werd toen gedwongen om op het braak
liggende terrein buurtvoorzieningen door de ge
meente te laten aanleggen: nl. een sleutelplaats, 
een trapveldje en wat groenvoorzieningen. Een niet 
te miskennen resultaat.
Nadat zich in '72 eerst nog een andere speculant 
van de Bokkinghangen had meester gemaakt, 
gelukte het de gemeente de grond in handen te 
krijgen. Het comité stelde niet lang daarna in 
samenwerking met de ambtelijke projectgroep een 
voorlopig programma van eisen op. De werkelijke 
voorbereiding tot de bouw van woningwetwonin
gen kon beginnen.

F o t o ’s : Paul Hoornweg, Martijn Thorbecke,
H. Panhuijsen, M. Postmus.
Druk: Heiermann &  Co. c. V., E/andsstraat 169-173, 
telefoon 227267.


