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 uilen er vooral ة Alle maatregelen van de overheid ء3
op gericht moeten zijn, dat een integrale en syste
matische verbetering van het gehele woon- en 
leefmilieu mogelijk wordt gemaakt;

4e Uitbreiding van de objeet-subsidie voor de woning
verbetering en de nieuwbouw;

5e Verbetering van het systeem van individuele huur
subsidie vooral voor de inkomenscategorieën be
neden de ƒ9.000; in het algemeen geen verschui
ving van object-subsidie naar individuele subsidie;

6e Vaststelling van huurmaxima voor alle woningen in 
een v^eteringsgebied, niet op basis van kwaliteits- 
vergelijking of dynami$che kostprijsberekening, 
maar op basis van de gemiddeld wenselijk g^chte 
huurnormquote, welke afgestemd is op de gemid
delde financiële draagkracht van de in dat gebied 
woonachtige bewonere;

7e Een redelijke hunrnormquoteverlaging tot een 
percentage, welke aanvaardbaar is voor de bewonere 
van de buurt.’

Door beide buurten zal aan deze eisen ook nu nog 
vastgehouden worden ل ؛ ،ar ze aktueler zijn dan ooit 
tevoren.

EXCELLENTIES,

Het j؛،؛rr 1976 dient zich aan met een reeks van prijs
verhogingen, die het zwaarst drukken op de werkende 
en neringdoende mens.
Bejaarden dreigen, meer dan welke bevolkingsgroep 
dan ook, het kind van de rekening te ■worden.
De ondernemersorganisaties eisen van de vakbonden 
en de regering, dat de prijsstijgingen niet in de lonen 
gekompenseerd mogen worden.
Gezien de houding van de regering t.o.v. deze eisen 
moet ernstig rekening worden gehouden met een 
reële loonsverlaging voor bijna alle inkomensgroepen.

Zijn we juist geïnformeerd, dan dreigt van Uw kant 
nog een extra verslechtering t.a.v. het omhoogschroeven 
van de huurla5ten voor de gerenoveerde woningen. 
Geen arbeider die zichzelf respekteert — en dat zijn er 
vele tienduizenden — zal de dreigende financiële ver
slechtering van zijn levenspeil accepteren.

We zien dan ook overal in den lande op alle fronten 
het verzet tegen deze verslechteringen toenemen. 
Stakingen, bedrijfsbezettingen, demonstraties e.a. akties 
worden orde van de dag.
Ook het door u gevoerde huur- en subsidiebeleid, dat 
slechts een onderdeel van het regeringsbeleid is, zal op 
felle tegenstand stuiten, met name in onze buurten.
In de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is de organi
satie van de akties ter hand genomen.

Als bijlage ٧  treft u aan een overzicht van alles wat 
door ons in beide buurten zal worden aangeschreven 
dan wel op een andere wijze benaderd, om aan het 
gevecht voor betaalbare huren in onze buurten deel te 
nemen.
De hiernagenoemde eisen zullen centraal staan in de 
akties tegen uw huur- en subsidiebeleid.

van Amsterdam, waarin onder meer vervat de cis tot 
het houden van een hoorzitting, waaraan uitcindclijk 
op 25 mei 1 و7و  tegemoet gekomen moest worden.

Twee zalen in het Polanentheater in onze hıııırr 
konden de meer dan 400 protesterende bewoners niet 
bevatten.

Als gevolg van deze hoorzitting lieten de beide 
comités de nota juni 1973 het licht zien, waaruit de 
eerdergenoemde nota voortvloeide.

Het eensgezinde optreden van de beide buurten met 
het College van B. en w . van Amsterdam noodzaakte 
Zijne Excellentie de Staatssecretaris ر . Schaefer om 
naar Amsterdam tc komen om in het Informatie
centrum van het c w s  mede tc delen dat in belang
rijke mate tegemoetgekomen zou worden aan de 
buurteisen.

De door de buurt nader zo genoemde ’Schaeferhuren’ 
deden hun intrede.
Het behoeft ons inziens geen betoog dat de bewoners 
zich niet voetstoots zullen laten ontnemen wat zij 
eerder door harde strijd gewonnen hebben.

Daar tientallen afst'hriften van deze brief verzonden 
zullen worden laten we hierna ter oriëntatie het eisen- 
Dakker volgen zoals opgenomen op pagina 6 van de 
nota die als bijlage II aan dit schrijven is toegevoegd.

AKTUELER DAN ©OIT TEVOREN

Handelende over het reëel aan levensonderhoud 
besteedbare inkomen na aftrek van de woonkosten 
lezen we op pagina 6:

’Om aan de in bovenstaande conclusies geschetste 
bezwaren tegemoet te komen zijn naar onze gemeen
schappelijke mening in principe de volgende maatrc- 
gelen noodzakelijk:

Afschaffing van de huurharmonisatie en niet door ءل
voeren van de huurliberalisade;

2e Een snelle totstandkoming van een wet op de 
stadsvernieuwing, die moet voldoen aan enige ken
merkende eisen en waarin de buurten en het ge
meentebestuur zich zal herkennen؛

COMMISSIE AD HOC HUURAKTIE ل97ة  
Spaarndammer- cn Zeeheldenbuurt

Amsterdam- 17 december 1975.

Aan Minister cn Staatssecretarissen 
van Voltahuisvcsting en 

Ruimtelijke Ordening 
Van Alkcmadclaan 85 

DEN HAAG

Excellenties,

Op initiatief van de afdeling spaarndammerbuurt van 
de CPN heeft op 2 december j.1. een bespreking 
plaatsgevonden met het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt (CWS) en het Aktiekomiré Zee
heldenbuurt (AKZ) over de invoering van het door Uw 
ministerie voorgestelde huur- ؟٨  subsidiebeleid.

Ten aanzien van het CWS en het AKZ moge onder 
uw aandacht worden gebracht؛ dat beide een samen
werkingsverband zijn van gekozen en representatief 
zijnde verregenwoordig(st)ers van bewonerscommissies 
en huurdersverenigingen welke in her kader van de 
stadsvernieuwing aktief werkzaam zijn in de Spaarn- 
dammer, en Zeeheldenbuurt.

Tijdens voornoemde bespreking werden door de aan
wezigen de plannen en maatregelen van ٧١٧ ministerie 
inzake de huren en subsidies ernstig bekritiseerd en ١٢١ 
tegenstelling beschouwd met de beloften gedaan in 
'Keerpunt ول7ث ’,

Daar uw plannen indiuisen tegen de belangen van de 
huurders van woningen in onze bilim؛■•] werd op de 
bespreking overgegaan tot het verkiezen van een 
commissie ad hoc, zoals in de aanhef genoemd, die 
onder meer de opdracht meekreeg binnen de buurten 
akties op brede basis tegen uw plannen voor te 
bereiden door alle organisaties, verenigingen, etc., die 
binnen de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt hun 
werkterrein hebben, tot deelname op tc wekken.

Dat de gekonstatcerde verontwaardiging over uw 
plannen onder de bewoners en kleine zelfstandigen 
gerechtvaardigd is en niet gebagatelliseerd kan worden, 
moge de navolgende terugblik bewijzen.

REEDS IN وا7ق
Reeds is in de aanvang van deze brief verwezen naar 
de beloften van uw respektievelijke partijen, gedaan in 
'Keerpunt 972ل’.
Ve^olgens willen wij u attenderen op de aan ٧ 
bekende ’Nota Spaarndammer- cn Zeeheldenbuurt' 

'Amsterdam juni ل97ق ’
'over de verhouding ' ' '  ’ 

ondertekend door de Wethouder voor de Volkshuis- 
versting, de Wethouder voor de Stadsontwikkeling en 
?ublicke Werken, de voorzitter en sekretaris van het 

•Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt en de 
voorzitter van het Aktiekomité Zeeheldenbuurt.

Aan de totstandkoming van deze nota is een taaie 
strijd voorafgegaan, In februari ل97ؤ  richtten bride 
comité;، zich met een protestnota tot de Gemeenteraad

DONDERDAG 29 JANUARI PROTESTVERGADERING 
TEGEN HET HUUR- EN SUBSIDIEBELEID 

ه ؛  vergadering wordt gehouden in het P o^ atheater, aanvang 8 uur 
Soreker namens de CPN: WIM VAN HET SCHIP, lid Tweede Kamer

 _ _ _ د   ٠  Het Polanentheater is gratis
Spreker namens de PvdA: GERARD GRUPPEN, gemeenteraadslid beschikbaargesteiddoorw .0 .0 .



Aan het Hoofdbestuur van het 
Nederlands Vakverbond 
Nederlands Katholiek Vakverbond 
Nederlands Christelijk Vakverbond

Aan de besturen en direkties van 
de Woningbouwcorporaties

Eigen ل،ممال
De Dageraad (voorheen WASP) 

Het Westen 
Het Oosten 
Patrimonium 

meentelijk Woningbedrijf^ ؛
Labor
Amsterdams Bouwfonds 
Amsterdam-Zuid

Een bekende spaarndammer zegt variant op renovatie
Aan de besturen van•

PvdA a£d. Noord-West 
CPN afd. Haarlemmerpoort
Belangengemeenschap Winkeliers Spaarndammerbuurt 
Wijkopbouworgaan 'Spaarndam'
Wijkopbouworgaan ’Gouden Reael’ İ.O. 
HuurdersverenigingSpaarndammerplantsoen 
Buurt- en Clubhu؛zen ’Spaarndam’ en 'Schroef 
Algemene Bond van Bejaarden afd. 12 
Afdelingen van de
Rooms Katholieke Bejaardenverenigingen(en) 
Nederlands Hervormde Bejaardenvereniging(en)
Jeugd- en Vrouwenbeweging(en) 
binnen Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

W erd o. m. geschreven :

Geacht bestuur.
Bijgaand doen wij u toekomen het gestencilde afschrift 
van een schrijven aan de Minister en Staatssecretatissen 
van Volkshuisvesting, en Ruimtelijke Ordenmg, waarvan 
de inhoud, dachten we, voor zich spreekt.
Te Uwer informatie moge dienen, dat dit schrijven 
uitvoerig is besproken door (in alfabetische volgorde): 
Aktiekomitê Zeeheldenbuurt (AKZ)
Bestuur Communistische Partij van Nederland,
Afdeling spaarndammerbuurt
Comité Wijkverbetering spaarndammerbuurt (CWS)

Als correspondentie-adres is gekozen het Informatie
centrum van het CWS, Spaarndammerstraat 143, 
telefoon 825853.
Gedacht is aan een p e t i t i o n e m e n t  regen huur- en 
subsidiebeleid van het ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening. Over een en ander dient O.İ. 
op bredere basis te worden beraadslaagd.

Uw medewerking en /o f ondersteuning is op vele 
manieren mogelijk en tevens afhankelijk van bijvoor
beeld degenen die een rol spelen in de Haarlemmer- 
poortbuurt, waarvan de Zeeheldenbuurt maat een 
klein deel nitmaakf

Hopende op uw zeer gewaardeerde medewerking te 
mogen rekenen,

Alle brieven waren ondertekend 
hooga،htend,
namens de commissie ad hoc 
huuraktie 1976, 
enz. enz.

REDACTIONEEL 
RELAAS

In het decembernummer van onze krant vhreven we, 
dat beide buurten op hun SAECK MOESTEN 
LETTEN.
Zoals u  aan de voorpagina van deze krant al bemerkt 
zul، hebben is onzerzijds de aanval tegen de regerings- 
plannen reeds ingezet.
Naar de mening van de gevormde commissie ad hoc 
huuraktie 1976 dienen beide buurten zich middels een 
petitie uit te spreken voor de door haar geformuleerde 
eisen.
Bedacht dient te worden da،, ongeacht of ٧ onze 
buurten wel of niet verlaat, de huurverhogingen ٧ 
blijven achtei^olgen. Natuurlijk kunt ٧ in aanmerking 
komen voor de zgn. gcwenningssubsidie — die ٧ ook 
moet aanvragen — maat deze dient alleen maar om ٧ 
binnen vier jaar te leren hoge huren te betalen ten 
kos،e van Uw eerste levensbehoeften.
De individuele huursubsidie — ook een recht — die u 
telkenjare dwingt om aan een of andere ambtenaar uw 
lek en gebrek te tonen, welke dan beoordeelt of u wel 
of niet in aanmerking komt.
JE ZOU ZO ZEGGEN DATJE GEEN RAAD MEER 
WEET MET AL JE RECHTEN. Voor de bijstandtrekkers
— OOK BIJSTAND IS EEN RECHT — wordt echter 
de individuele huursubsidie tot een PLICHT ^ R H E — 
VEN, immers, door het overhevelen van een deel der 
bijstandsuitkering naar de individuele huursubsidie is 
hier geen sprake meer van een recht. Voor vele 
bijstandtrekkers kan dit een inkomstenderving van 
enige honderden guldens per maand betekenen.
Voor deze mensen betekent het ook dat ze eenmaal per 
drie maanden het hen ,toekomende deel’ uitbetaald 
krijgen, ofwel ze worden tot voorschotbank van de 
overheid gepromoveerd.

EN NU AAN DE SLAG

Naast de brief aan het ministerie (voorpagina), die door 
de redaktie van tussenkopjes ؛s voorzien om de brief 
leesbaar te maken en waar de vc^ijzingen naar 
bijlagen zijn weggelaten, treft u in deze krant samen
vattingen aan van brieven, waarin de commissie ad hoc 
zich gewend heeft met een beroep op hun mede
werking, een protestbrief aan het ministerie van CRM, 
EN KRIJGT HET ONDERWIJS ^ D E R O M  EXTRA 
AANDACHT.
Het geheel van deze krant is erop gericht ٧ op een 
omvangrijk terrein te informeren en vooral u allen op te 
wekken de maand februari a.s. te zetten in het teken 
v a n  de aktic onder de leuzen■

8% HUURVERHOGING — NEE!
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INFORMATIE 
HUURAKTIE 1976

Onder verwijzing naar het op de voorpagina van deze 
krant afgedrukte schrijven aan het ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (alle adres
santen hebben een afschrift als bijlage on^angen) 
heeft de commissie ad hoc huuraktie 1976 spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt zich tot de hiernavolgende 
instanties en groeperingen gewend.

Het schrijven aan de Gemeenteraad treft u  in zijn 
geheel aan.
Aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 
 ook om aandacht en optreden voor onze zaak ؟؛
gevraagd, terwijl de pers is verzocht aan een en ander 
aandacht tc willen besteden. Welk dagblad aan ons 
verzoek heeft voldaan kunt u  zelf het beste beoor
delen.

Provinciale Staten van Noord-Holland

Aan de Besturen van de
^e ling /D istrik t/G ew est Amsterdam van de
PvdA
CPN
PPR
PSP
CDA
W D
zijnde de partijen vertegenwoordigd in de 
Gemeenteraad van Amsterdam-

Deel uitmakende van de zogenaamde Amsterdamse 
19e eeuwse gordel eisen de bewoners van de 
Spaarndammer- çn Zeeheldenbuurt:

a. huurstop voor alle woningen in d،؛ [umkuiicrc 
scktor en van de nog te renoveren woningen;

b- huurbevriezing voor de komende jarcn voor alle 
reeds gerenoveenle en nieuwbouw woningen؛

c. de huurvas،stelling van de in aanbouw zijnde 
woningen, de in ول7<ئ  op te leveren gerenoveerde 
woningen, alsmede voor de woningen die in 1976 
in aanbouw worden genomen en opgeleverd wor 
den, dient op gelijk niveau te geschieden als bij de 
onder b genoemde woningen en in overeenstem
ming met de afspraken die gemaakt zijn in novein- 
ber ا7و و  met staatssecretaris j .  Schaefer;

 -wij achten het vanzelfsprekend, da، het punten ا)
waanlenng»telsel, voorzover dit op onze buurten 
ergens in praktijk zou worden gebracht, door ons 
vierkant van de hand wondt geweren;

e. geen invoering van het systeem v؛،n 'inkomens- 
huren' ،en koste van de object-subsidies op de 
huren; huurvas ،stelling moer afgesremd wonlen op 
de l'uiaueiele draagkracht van de in onze buurten 
woonachtige inkomensgroep, d.w.z. de huren 
moeten betaalbaar zijn uit het besteedbare loon.

Ter herinnering delen wij u nog mede, dat de buurten 
akkoord zijn gegaan met dc renovatie, nadat van uw 
kant in november 1973 eerder in dit schrijven 
genoemde huurtoezeggingen waren gedaan.

Afschriften van dit schrijven zullen worden verzonden
a a n ;

a. De Gemeenteraad van Amsterdam;
b. Provinciale Staten van Nooid-Holland;
c. Eerste en Tweede Kamer def Staten-Generaal:

MET HET DRINGENDE VER/( )EK MET ONS BIJ u  
VOOR ONZE EISEN TE WIILEN OPTREDEN

d- De besturen en direkties van de woningcorporaties 
die ١٦ beide buurten woningbezit hebben; zij zijn 
er immers om voor de belangen van hun huurders 
op te komen;

e. De vakbeweging voor wie het op landelijk niveau 
een zaak van belangenbehartiging is;

٢ De besturen van politieke partijen die in de Am
sterdamse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn; 

g, De pers met het verzoek om op ruime schaal 
bekendheid te willen geven aan de inhoud van dit 
schrijven.

Met belangstelling uw antwoord tegemoet ziende,

Hoogachtend, 
de commissie ad hoc 

huuraktie 1976,

w.g. P.H. Curière sr.. CWS 
w g. Mevr. M. de Jager-Eiswilder, CWS 

w.g. Wil Klinkenberg, CPN 
w.g. Frank Belderbos, AKZ



Er is echter een verschil in 1676 of 1976. Men mag nu 
zijn eigen volksvertegenwoordigers kiezen, klaar zijn we 
crmcc.
We trappen er steeds weer in, wanneer het zover is dat 
men de leiders mag kiezen, we trappen steeds weer in 
die mooie verkiezingsleuzen van o.a. er moeten nu 
eindelijk eens verbeteringen komen voor de midden
stand, ook ٤١١ hebben recht op sociale wetten, en ga zo 
maar door.
Maar wat is het geworden, een puinhoop.
Daarom, beste vrienden, verwacht ik niets van het 
politieke front, van de bonden, t.n .t. hebben zij er 
niets van gemaakt, dat is toch wel bewezen. Als er nog 
iets bereikt is, is dat door de winkeliers zelf, de 
winkeliersverenigingen van ónze stad hebben daar heel 
wat vrije tijd aan gespendeerd, hebben op hun manier 
getracht er nog iets van te maken.
Hebben, en zullen nog steeds proberen, onze overheid 
er van عء overtuigen dat er toch iets gedaan moet 
worden, en wel heel spoedig.
1676, oh nee, 76ول  is begonnen, de benoeming van 
een nieuwe stadscrórdinat©r spoedig plaats vinden. 
Hij komt in de plaats van de helaas overleden 
coördinator mr. H. Hillebrandt. Hebben we iets aan 
een stadscoördinator? Ik heb er weinig hoop op.
Zolang er geen regels zijn, is deze man m.i. overbodig. 
Wat wij nodig hebben zijn mensen die willen vechten, 
vechten voor een eerlijke zaak, het redden van de kleine 
zelfstandigen, niet alleen het grootwinkelbedrijf be
voordelen.
Ik wil toch een man noemen, de naaste medewerker 
van de stadscoördinator, de heer إ ا؛ا ا .
Wij zien deze man veel in onze buurt, werkt hard, en 
probeert tenminste nog iets te bereiken, maar helaas, 
ook deze man mist de regels van het spel. Ik hoop dat 
de woorden van wijlen mr. Hillebrandt uit zullen 
komen. In een vergadering met hem hadden wi؛ het 
over de muur waar wij ons steeds tegen kapot liepen, 
zijn antwoord was toen, gaan jullie door, want ik ver
zeker u dat de muur wankelt!!!
Laten we het daar maar op houden, mensen.
De e n q ^ tc  is 20 goed als rond, binnenkort mogen we 
de gegevens daarvan tegemoet zien, gegevens die voor 
zichzelf zullen spreken, en die we zeker onder de ogen 
van de verantwoorde mensen zullen duwen.
Ik beloof u allen, dat wanneer wij met deze papieren 
bij deze mensen zullen komen het voor hen geen 
prettig uurtje zal worden, wethouder De Cloe heeft al 
beloofd op een vergadering van uw bestuur aanwezig 
te zijn, hem wacht een warme onivangsi.
Tot slot wens ik alle kleine zelfstandigen van onze 
buurt heel veel sterkte toe in het nieuwe ؛aar.
Ook heel veel sterkte toegewenst aan al de mensen die 
voor de Spaarndammerbuurt alles proberen het 
beste voor de bewoners te bereiken, ik bedoel hiermede 
het cws, het wijkcentrum en alle commissies ،ءال aan 
dit werk deelnemen.
HEEL VEEL STERKTE MENSEN,

mede namens het bestuut van 
Belangengroep Winkeliers 
Spaarndam,
w. M. Cornelisse, voorzitter

Geachte heer Cornelisse,
Zoals altijd wordt ٠٠^ nu uw pennevrucht onverkort 
geplaatst. Alleen met het uitspuwen van gal komen we 
er echter met. Uw standpunt en dat van enkele uwer 
collega's kennen we. Succes is alleen te verwachten 
wanneer arbeiders en kleine zelfstandigen eensgezind 
optreden.
Een nieuwe aktie is reeds aangevangen. De door de 
mimster-president aangekondigde verslechteringen tref
fen  u en uw collega 's ?neer dan welke buurtbewoner 
٠٠^. Geen angst voor één witte prijzenmarkt en één 
Piet de Gruyter, maar een gezamenluk aktiefront met 
alle progressieve buurtgenoten tegen onze gemeen- 
schapppeltjke vijand— het monopoliekapitaal en haar 
vazallen.

Redactie

NEGENTIEN HONDERD- 
ZESENZE^NTIG
Het vierde kwartaal van deze eeuw is ingegaan, nog 25 
jaar, en we hebben het jaar 2000 te pakken.
Het vorig ؛aar رما7آل  kan ik geen best jaar noemen, voor
al uit het oogpunt van de kleine zclfstandig؟n, en dan 
vooral in de renovatiegebieden van onze stad.
De situatie is mede door ١١؛ ' slechte economische 
toestand uiterst precair. Het bewijs is de vele ophef
fingen die vorig jaar plaats vonden.
Dit zal in 76ول zeker doorzetten, ook gezien de nog 
verder gaande oni^olking van onze spaarndammer- 
buurt.
Ik vraag mij wel eens af, ben ik nou te vroeg geboren, 
of te laat. Wat staat ons nog te wachten, 1 1  ik niet ا؛ا،
beter 65 jaar kunnen zijn? Dan was ik van deze ellende

Maar zover ben ik nog niet, dus we gaan door, beste 
mensen.
Men is in onze buurt druk bezig deze bewoonbaar te 
maken, leefbaar.
Fatsoenlijke woningen, betere ruimte voor onze jeugd, 
betere levensomstandigheden voor de bejaarden, enz. 
enz.
Aan alle groepen in onze buurt is gedacht. Nee, toch 
niet alle groepen. Men heeft de winkeliers vergeten, 
men heeft vergeten voor deze mensen fatsoenlijke 
regels te maken, t.a.v. renovatie.
Men vond her blijkbaar niet nodig, deze gaan immers, 
wanneer men begint te ontruimen, vanzelf wel kapot. 
Ik was met de jaarwisseling in onze 1) ا[ا ا ا ا , ik zag daar 
een enorme fik, in gedachten zag ik een brandstapel uit 
vroeger tijden.
Het slechte 75 ا؛إ؛ار ل ؛ر  werd op die brandstapel ge
worpen, zoals men vroeger met misdadigers deed, een 
volkomen verdiende straf.
Tl fantaseerde verder, wie was de schuld van dit alles, 

١٧؛؛  hebben ،0الا  onze leiders, die de verantwoording op 
zich hebben genomen, zij hadden er toch voor moete؛i 
zorgen dat ook 75ول een goed jaar voor die kleine zelf
standigen had moeten zijn. Zij hadden er voor moeten 
zorgen dat er eindelijk o.a. regels t.a.v. stadsver
nieuwing zouden zijn.
^ ٧؛  niet het jaar 75ول  is de schuld, nee, onze volks
vertegenwoordigers zijn de schuldigen, dus moesten zij 
op die brandstapel.
Zij waren het ook die ons een straf uit de oude tijd 
hebben gegeven, nl. wij zijn vogelvrij verklaard. 
Verschillenden van die vogelvrij verklaarden zijn al ge- 
krepeerd, en er zullen er nog volgen, want de ont
volking gaat nog door en de vernieuwing in een slakke-
gang•

Amsterdam, 18 december 1975

Aan de Gemeenteraad van 
Amsterdam

Oude Zijds Voorburgwal 199 
AMSTERDAM 

Geachte dames en heren,

In 1 7 6 و  zullen eindelijk zeer veel gezinnen in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt een gerenoveerde 
woning betrekken. 11e( afgelopen jaar waren het er 
enige tientallen, evenals een dertigtal in nieuwe 
woningen.
Eerste palen ل،زنئ deze maand geslagen, over enige 
weken/maanden volgen er nicer cn Zullen in 1976 
enige honderden woningen in aanbouw worden 
genomen.
Kort gezegd zal er in de komende twee jaar in beide 
buurten eindelijk een ware volksverhuizing van hon
derden gezinnen in goede zin plaats vinden.

Na harde strijd eindelijk sociale woningbouw, echter 
verduisterd door onbetaalbare huren. ا ا ا ا ؛ءب(ل؛ا ; wordt 
daarbij aan de Bokkrnghangen en Barentszstraat waar 
de eerste palen nu de grond ١٨ zijn, wat in februari 
1976 in de Nova Zemblastraat staat te gebeuren en 
verder dit jaar de Polanen-, Houtrijk- en Zaanstraat en 
niet te vergeten het b^^doverzorg ingshuis.
Het huur en subsidiebeleid van de regering wat 
duidelijk is gericht tegen de belangen ook van de 
bewoners van onze buurten, is voor ١١٨؟  mei acceptabel.

In het bijgaande schrijven, gericht aan minister en 
staatssecretarissen van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat beide 
buurten dit beleid niet accepteren en dat op fel verzet 
gerekend moet worden.

Heliias menen we te constateren, dat de wethouder 
voor de Volkshuisvesting op bepaalde punten voor 
Amsterdam dit beleid onderschrijft. In de brief aan 
het Ministerie wordt ten ovetvloede nog eens gewezen 
op de resultaten die geboekt konden worden dankzij 
het eensgezinde optreden van de bewoners en het 
college van B. en w. in 1 و7و -

We zijn van mening dat eenzelfde optreden van het 
Collage van uw Raad ook nu gerechtvaardigd en 
vereist is.
Het bijgaande■ schrijven zouden wij aan uw zeer 
gewaardeerde aandacht willen aanbevelen mei het 
dringende verzoek de daarin vervatte eisen te bestem
der plaatse te ondersteunen.

Wij zien met belangstelling uit ا.وآنآأ uw reaktie.

Eerste verbeterde 
woningen van de WASP 
opgeleverd
Op 2 en ئ december werden de eerste verbeterde 
woningen aan de Oostzaanstraat van de woningbouw
vereniging 'De Dageraad’ (vroeger bezit van de WASP) 
door de aannemer npgrlrvrul
Dit gebeurde zonder veel feestelijkheden, omdat tot 
dioeleni؛؛ van een groot aantal bewoners de woningen 
maar liefst vier maanden te laat voor bewoning klaar 
kwamen. Ilc t i؛ te hopen dat de volgende woningen 
خآه1  op tijd worden opgelcverd.

Ik heb meerdere nieuwe bewoners gesproken en het is 
mij gebleken, dat zij over het algemeen erg tevreden 
zijn met de kwaliteit van de woningen. Hier en daar 
mankeert er nog wel eens wat aan, maar je mag toch 
wel Zeggen dat de eerste woningen goed afgewerkt zijn. 
Nu maar afwachten of dit zo blijft.

De bewonerscommissie honpt overigens wel dat de 
volgende woningen sneller klaar komen. Er zijn nog 
zoveel bejaarde bewoners uit onze buurt, die nodig uit 
hun oude woningen moeten en zitten te springen om 
vervangende herhuisvesting.
De sloop van woningen wordt door de trage oplevering 
van verbeterde woningen ernstig gestagneerd. Als dit zo 
blijft gaan kunnen we ook niet beginnen met de bouw 
van een bejaardentehuis. Dit is m.i. onaanvaardbaar.

Tot slot willen we ٧ nog mededelen dat ook dc 
bewoners van ’Dé Dageraad' zullen protesteren tegen 
dc 8% huurverhoging van Marcel van Dam. Een huur- 
commissie uit de buurt zal de aktie tegen het huur
beleid van deze regering gaan organiseren. De be
wonerscommissies van de diverse woningbouwvereni
gingen mogen daarbij niet aan de kant blijven staan.

Dit was een berichtje van de bewoners
commissie 'Dageraad'.
T. Meijer, Zaanstraat 341.
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TERUGZIEN OP 1975 
EN DE RENOVATIE

Voor vele bejaarden uit onze buurt was dit een jaar vol 
onzekerheden. Veel vragen kwamen naar voren, o.a.: 
wanneer moet ik ١ ٩ , maar vooral: hoe kom ik er als 
alleenstaande bejaarde doorheen, want ءز moet binnen 
een paar maanden twee keer opbreken.
Men praat je de oren van het hoofd met allerlei raad- 
gevin£en hoe je het al dan niet moet doen, met allerlei 
vage beloftes over 1 الا؛!ا , over sociale begeleiding, wat men 
daar dan ook onder mag verstaan, maar daar blijft het dan 
ook bij. Maar als je er dan helemaal geen gat meer in ziet, 
omdat alles wat maar tegen kan lopen ook inderdaad 
tegenloopt, dan komen een paar jonge mensen daad
werkelijk hun handen uit de mouwen steken.
Nu ik weer terug ben op mi)n gerenoveerde woning zou ik 
deze mensen hartelijk willen bedanken voor hun hulp. 
Ook zou ؛ا  iedereen die deze omwenteling nog tegemoet 
gaat moed willen inspreken, want het komt, hoe dan ook, 
voor ء،سم ا آ , want er bestaat nog burenhulp in ’Spaarn- 
dam’. Gelukkig!

Mevrouw H. ا . Volkers.

ROMMELMARKT 
PAULUSSCHOOL 
21 FEBRUARI 1976
Verleden jaar is de rommelmarkt op de Paulusschool een 
zeer groot succes geworden. De moeite en zorg die vele 
^  nscn aan de voorbereidingen hebben besteed, zijn؟
beloond geworden. Het geld dat toen binnen is gekomen 
is besteed aan het bouwen van waterputten in de droge 
streken van het Afrikaanse land: Sierra Leon،؛. Het is niet 
overgemaakt aan de een of andere instantie, maar 
rerhtstreeks aan de ’bouwers’ zelf. We hebben daarna een 
uttvoerige dankbrief ontvangen waarin men vertelde dat 
een van de putten de naam van onze ^a™ dam m erbuurt 
heeft gekregen. Reuze sympathiek!
Aangemoedigd door dit positieve resultaat durven wij 
weer aan een volgende aktie te denken. Doel: een 
blindenschool in Malawi.
Zaterdag 21 februari van 10.00 tot 3.00 uur kunt ٧ weer 
terecht in de Paulusschool, Zaandijkstraat 1. Behalve de 
rommelmarkt zijn er nog vele attrakties: rad van avontuur, 
grabbelton, elektrische kooi, prijs-touwtrekken, hengelen, 
enz. Bovendien staan we klaar met koffie, soep, poffertjes, 
worst en nog veel meer lekkernijen.
Welkom dus!!!
Wilt ٧ , wat de rommelmarkt betreft, nog eens bij ٧ thuis 
zoeken naar spulletjes zoals: huishoudelijke voorwerpen, 
sieraden, gereedschappen, boeken en tijdschriften, strips, 
kinderspeelgoed, enz. Heeft u iets dat afgehaald moet 
worden, belt ٧ ons dan? Telefoon 82 92 49.
Hartelijk dank!

BEMIDDELING NAAR ANDERE PERSONEN OF IN- 
stanries in buurt en stad.

o.a. bij financiële aangelegenheden, bij vragen om ver̂  
zorging, bij inschrijving in bejaardentehuizen en bij 
woningproblemen zal de wijkpost u de weg wijzen ٠/ «  
verder op weg helpen.
De wijkpost onderhoudt intensieve contacten met o.a. 
de sociaal raadsman, mevr. ?ijncker, de wijkverpleging, 
de centrale registratie, de instellingen voor gez،nsvc،- 
zorging, maatschappelijk werk,

Dc wijkpost doet geen werk wat anderen al doen. Zoveel 
mogelijk worden de bestaande inellingen/organisatic؟ 
ingcsthakcld.
Al  ̂ anderen niet kunnen helpen dan zal de wijkpost 
trachten dit te doen:

O R G A N I S A T I E  VAN HULP
Huishoudelijke hulp: Als instellingen voor gezinsver
zorging geen hulp kunnen bieden zal de wijkpost zoveel 
mogelijk trachten hulp te organiseren. Momenteel ver
lenen een 30-tal dames uit de wijk iedere week 1 of 2 
ochtenden huishoudelijke hulp bij bejaarden die het 
zware werk zelf niet meer aan kunnen.
Deze regelmatige hulp is betaalde hulp; /  per —,آلل
ochtend (drie uur). In sommige gevallen (afhankelijk 
van inkomsten en van noodzakelijke uitgaven) is er de 
mogelijkheid tot het aanvragen van een vergoeding 
hiereoor via de Gemeentelijke Sociale Dienst.
Hulp bi] handreikingen ٠/  karweien (boodschappen, 
lichte verzorging, het opknappen van een tuin, een 
kleine reparatie, verhuizing, e.d.); regelmatig bezoek 
aan thuiszittende bejaarden,
De wijkpost kan hiervoor een beroep doen op een 
groeiend aantal vrijwillige medewerkers in de buurt. 
Meer hulp blijft nodig; vooral ook in vakantieperioden. 
En w؟؛t u verder dat wij beschikken over invalidewagens, 
die geleend kunnen worden?

KUN JE NOG ZINGEN, 
ZING DAN MEE!
Speciaal bericht ،'٠٠٢ ouderen in spaarndammer en 
Zeeheldenbuurt.

Beste mensen, één der leden van het Wijkopbouworgaan 
'Spaarndam' heeft het initiatief genomen te komen tot 
het oprichten van een ouderenkoor.
Wij vragen daarom alle mensen, die interesse hebben om 
mee te doen, zich op te geven bij het Wijkopbouworgaan 
'Spaarndam', Polancn؟tfaat 90, telefoon 82 97 73 of bij 
de staf van gebouw 'De Schroef’, Westzaanstraat 63, 
telefoon 82 64 29.
Wij hebben gedacht aan dames en vooral ook heren in de 
leeftijd vanaf 60 jaar. Bij voldoende deelname willen we 
nog een vergadering met elkaar beleggen om een en ander 
nader te bespreken.
Kom mensen, laat zien dat wij ouderen ook nog wat in 
onze mars hebben en geeft u in grote getale op. Graag 
met Iiaam, adres en eventueel telefoonnummer, man of 
vrouw en, niet te vergeten, geboortedatum.
Wacht niet te lang want als het even kan willen wij op 
Koninginnedag ons al laten horen

DE BROEDERS 
VERHUIZEN OOK

De groep Krommenicsttaat gaat verhuizen. Ons huis is 
bestemd voor de sloop.
In de bijna tien jaren, dat we het bewoonden, werd het 
ons dierhaar■ ons vertrouwd؟ thuis.
Nu ' '  we naar een gerenoveerde woning,
eveneens in de Spaarndammerbuurt, niet ver van de 
Krommeniestraat. Ons nieuwe adres is: Zaanhof 115. 
Vanaf het Gcntraal $tation te bereiken met bus 22, 
richting Zaanstraat, uitstappen bij het eindpunt.
Ons telefoonnummer blijft hopelijk hetzelfde: 
020—826777. Als datum van verhuizing hebben we ge
pland: donderdag 22 januari.
Wij zijn ingenomen met de renovatie van onze buurt. We 
beginnen een nieuw jaar en wensen u en ons ook een 
gerenoveerd leven!
Voor Klaas gaat dit zich in de komende jaren afspelen in 
De Vlaamse fraterniteit te Houthcm. Adres: Voorstraat 3, 
7781-IIouthem, België. Tel. 09-32-56-555450. Maar Klaas 
blijft bij de Nederlandse Kapucijnengemeenschap en ook 
een beetje bij onze groep horen, waar we beide blij om 
zijn.
Hartelijke dank voor de kerst- en nieuwjaarswensen, die 
wij van velen van ٧ mochten ontvangen, 
u en allen wensen wij: Vrede en alle goeds!
De broeders Jan Kampschreur

Janus Adriaans 
Klaas Blijlevens 

Jo Spauwen.

WIJKPOST 
GOUDEN REAEL/ 
S P A A R N D A M

٧٥٥٢ Spaarndam bereikbaar in dc Spaarndammerstraat 
ا4ل , rel. 8 4 ة ئ9و .

Leiding: Marion Kleinpaste 
Anncmicke Versteeg 
Lya van Poppel 
Jan Zwart

Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.30 11.00 uur.

٥٠ w ij k p o s t  w il  bevorderen 
daf de bejaarden in de buutt 
zo lang en zo goed mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen.

WAT DOET DE WIJKPOST?

INFORMATIE EN ADVIES GEVEN AAN OUDEREN 
DIE VRAGEN HEBBEN.

Ouderen kunnen met allerlei vragen bij de wijkpost 
terecht:
'Wat ؟؛ er voor ouderen Zö al te doen in de buurt; wat 
zijn er voor reductieregelingen; hoe zit het met 'tafeltje- 
dek-je'; wat zijn er voor vakantiemogelijkheden. ’
Wilt u ccns iets weten over dit soort vragen of over 
andere zaken die juist voor ٧ als bejaarde van belang 
zijn, kom dan eens bij اا .langs ؟>ا

Vaak zal echter hulp van anderen dan van de wijkpost 
nodig Z!؛ n .

De wijkpost verleent dan:

DE WIJKPO$T EEN PUNT VOOR VRAGEN OM HULP 
EN VOOR AANBOD VAN HULP

Oudere buurtbewoners kunnen bij de wijkpost r؛■recht als 
ze vragen hebben. Ook ouderen die zich aktief willen in
zetten voor medebejaarden. Via bezoek of kleine hand
reikingen kunnen zich bij ons melden.
De wijkpost heeft de medewerking van de buurt, van 
mgtrc cn oudere buurtbewoners nodig bij de dienstver

lening aan bejaarden.
Heeft ٧ tijd en mogelijkheden, kom dan eens bij ons
ظ .ذعال

BEJAARDEN IN DE BUURT z o  LANG fcN ZO GOED 
MOGELIJK ZELFSTANDIG

Behalve via bovengenoemde hulpverlening wil de wijkpost 
ook werken aan de verbetering van de voorzieningen in de 
buurt voor ouderen. De wijkpost houdt zich bezig met
b.v het nieuwe welzijnscentrum wat in Spaarndam gaat 
komen؛ met de renovarieproblemen in de buurt en de 
behoefte aan ؛ociale begeleiding, die hieruit voortvloeit؟ 
alsmede met uitwerking van het begrip wijkgerichtheid 
van het te bouwen verzorgingstehuis.
Er is veel overleg en samenwerking met alle andere 
beroepsmatige en vrijwillige 'bejaardenwerkers' in de 
buurt.

De wijkpost werkt in de buurten Gouden Reael en 
Spaarndam. Voor de Gouden Reael is de wijkpost op 
maandag, dinsdag en donderdag van 9.30—11.00 uur 
bereikbaar in de Schiemanstraat 2.
Ook in andere wijken \an de stad vindt ٧ wijkposten. 
Deze worden opgezet door de Stichting Wijkvoorzieningen 
،١٠٠٢ te Amsterdam. Deze stichting werkt op
stedelijk gebied aan verbetering van de voorzieningen 
zodat bejaarden zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig 
in hun buurt kunnen blijven wonen.
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,SLOOP’ ”
De Spaarndammerbuurt is een oude arbeidersbuurt. 
Een buur، waarin de gezinnen klein behuisd zijn, waar 
de rcn©vatie en sanering in volk gang is en waar de 
mensen, ook de jongeren, zeer buurtgebonden zijn. 
Kleine behuizing betekent dat de jongeren veel op 
straat zijn, en als ze nog op school zitten thuis moeilijk 
kunnen leren cn weinig rust vinden, doordat ze veelal 
geen eigen kamer hebben. De straat betekent met verl 
vrienden en vriendinnen rondhangen, stoer doen ten 
opzichte van elkaar en vaak agressie.
Ook blijven jongeren terugkomen naar de oude buurt, 
wanr ze kunnen hun stekkie niet vinden ؛٨  de hiHirr 
van hun nieuwe woning.

De jongeren die in her buurthuis de Schroef de ’soos’ 
bezoeken, komen uit bovengenoemde situatie. Zij zijn 
vaak laag geschoold, hebben al vroeg te maken met 
werkloosheid van pa en daarbij zijn ze het zelf voor 
korte of langere tijd. Met andere woorden ze hebben 
weinig of geen toekomst binnen deze maatschappij. Dit 
is natuurlijk niet nieuw wat ik hier zeg. Maar toch 
begrijpen veel mensen niet, dat die ellendige toestand 
zich in verschillende vormen manifesteert; crimineel 
gedrag, apatisch gedrag, slopen van persoonlijke en ge
meenschappelijke eigendommen enz. Zij reageren op 
hun manier aan de ene kant op de onmacht van de 
individuele werker en aan de andere kant op een falend 
CRM-beleid. Niet zozeer door verstandelijk optreden, 
maar veel meer door afbraak van het op rnstorten’ 
staande buurt- en clubhuis. Om kort te zijn, zij 
drukken met die ’SLOOP’ uiteindelijk hun belabberde 
situatie uit.

Sloop, sanering en renovatie in een buurt waar jonge
renwerk gedaan wordt, brengt verzwaring van dit werk 
met zich mee; meer agressie die zich in de soosruimte 
ontlaadt; het vereist meer contact met omwonenden 
die las، hebben van de bezoekers en de contacten met 
andere hulpverleners worden vreivuldiger.
Er is slechts één werker die werkt in buurthuis de 
Schroef. Een oud schoolgebouw, dat ongeschikt ligt 
voor het uivoeren van jongerenwerk, omdat het voor 
omwonenden overlast geeft. Verder is de accommodatie 
gelegen op de tweede verdieping in één enkele ruimte; 
overzicht in de gangen en het trappenhuis is er niet en 
even rustig met iemand praten is niet mogelijk.
Maar als taken moeten blijven liggen door gebrek aan 
mankracht en slechte behuizing, isoleert het jongeren
werk zich van de on(^'ikkelingen in de buurt en van 
andere welzijnsfuncties en raakt uiteindelijk in het slop. 
Het jongerenwerk wordt daarmee als werksoort de 
meest in het oog springende uitdrukking van de be- 
zuinigingspolıtıek van deze overheid. Een evenwichtig 
beleid valt door de vele belemmeringen niet te ver
wezenlijken.
Voot het bewerkstelligen van een evenwichtig beleid is 
voldoende MANKRACHT en goede MIDDELEN 
nodig. En het is ook nodig om meer te kunnen zijn dan 
’kroegbaas’. Maar zo makkelijk gaat dat tegenwoordig 
niet.
Dit soort werk mag eigenlijk geen geld kosten. Alleen 
door massale ل؛ء ؛اآ  tegen de bezuinigingspolitiek valt er 
wat te bereiken.

Steeds meer welzijnswerkers gaan ontdekken, dat hun 
arbeid alleen maar veilig te stellen is, als ze zich ver
binden met elkaar en met de mensen en die groepen in 
de maatschappij, die evenzeer in hun directe belangen 
bedreigd worden.

Samenwerken is dus niet alleen gebruik maken van 
eikaars e^aringen maar ook uit ’nood’ geboren.
In de Spaarndammerbuurt krijgt die samenwerking 
gestalte — of bestaat al wat langere tijd. o p  het gebied 
van jongerenhuisvesting ؛٨  de werkgroep jongeren- 
voorzieningen en op het gebied van hulpverlening 
middels het streetcornerwork en de jongerenwerker, 
ieder vanuit hun eigen invalshoek.
Ook hebben verschillende mensen en organisaties zich 
bereid verklaard, bij lang uitblijven van een positief 
antwoord op onze brief of bij een eventuele negatieve 
beslissing, in de hele buurt handtekeningen te 
verzamelen om onze eisen kracht bij te zetten.

De uitbreiding met middelen en mankracht is nodig 
om mogelijk te maken, dat jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten in een sfeer van veiligheid en in de zeker
heid dat ze ondersteund worden met hun problemen, 
met het zoeken van werk, bij ontslag, met huisvesting, 
met justitiële problemen en met persoonlijke sores.

Bas Beekhuizen 
jongerenwerker van de Schroef.

Het gaat hier dus vooral om jongeren die behalve hun 
werkloos zijn of onregelmatige werksituatie natuurlijk 
ook andere problemen hebben; Jongeren die on- of 
laaggeschoold zijn en waaraan door officiële instanties 
weinig aandacht wordt besteed, jongeren met huis
vestingsproblemen, jongeren die leven in buurten waar 
gesloopt en gerenoveerd wordt, jongeren die door hun 
economisch achtergebleven positie zijn aangewezen op 
de toch al niet zo beste voorzieningen in de vaak als 
buurthuis omgebouwde oude schoolgebouwen — 
terwijl het club- en buurthuiswerk in het algemeen 
niet op deze groep is afgestemd.
Met andere woorden, het gaat hier om jongeren die 
zozeer het slachtoffer van hun maatschappelijke 
situatie zijn dat zij nog geen aandacht voor zich 
kunnen opeisen zoals anderen dar doen.

De buurt stelt dan ook, dat het uwerzijds negeren van 
de gerezen problemen, door middel van een een
voudige afwijzing, niet in het belang van de jongeren, 
de buurtbewoners, de werkers, en de betrokken 
instanties ؛$. Zij wijst met klem op uw verantwoordelijk
heid aangaande deze zaak. Er zijn juist nu maatre
gelen nodig.
Op korte termijn zijn aanvullende voorzieningen 
nodig op de bestaande mogelijkheden, die ons door 
een moeilijke periode heen moeten helpen.
Op langere termijn is een algemene hetziening van het 
dienstenpakket voor onze buurt noodzakelijk.

Ook een buurt stelt prioriteiten en daarom verzoeken 
wij CRM nogmaals met klem de gedane aftvijzingen 
ongedaan te maken door al het mogelijke te proberen 
om subsidiegelden vrij te maken door al het mogelijke 
tc proberen om subsidiegelden vrij tc maken voor de 
verbetering van ons buurtcentrum de Schroef en het 
kunnen aantrekken va ؛ا  twee nieuwe beroepskrachten. 
Aan de gemeente Amsterdam vragen wij op een zo 
korr mogelijke termijn tot een voot ons gunstige 
beslissing te willen komen.

N.B. Afschriften van deze brief zijn verzonden naar de 
Rijksinspekrie voor jeugdzaken te Haarlem, het ge
meenrelijk bureau Jeugdzaken te Amsterdam, de 
Stichtingen HSJA/SJA, KB( و  en de vereniging Ons 
Huis.

Met de meeste hoogachting, 
Namens de jongerenwerker van de Schroef 

Dhr. B. Beekhuizen.

w.g. Namens de buurtbewoners van de Westzaanstraat 
e .o .: Dhr. J.C. v.d. Schaaf, Mevr. L.J. Gesquiêrre, 
Dhr. J.C. Klein.
w.g. Namens het Comite Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt. I)h[. P.H. Currière (voorzitter), Dhr. c . de 
Vries (sekretaris).
w.g. De wij^pbouwwerker Dhr. M. Thorbecke. 
w.g. Namens het Wijkopbouworgaan ’Spaarndam’: 
Dhr. E.P. Vogel.
w.g. Namens de Stichting Openbare Bibliotheken 
Amstetdam: Mevr. A. Kimmel (rayonhoofd), 
w.g. De Streetcornerworker Mc؛, c. Willebrands. 
w.g. Namens de Werkgroep Jongeren Voorzieningen: 
Mevt. F. van Gennep.
w.g. Namens de Gezamenlijke Ouder Kommissie: 
Dhr. B. Braam.
w.g. Namens de Beleidsraad van de Schroef: Dhr. 
J.G . Tekamp.
w.g. Namens het Samcnwerkings Projekt Spaarndam- 
merbuurt: Dhr. M. Vos (buurthuis spaarndam). Mevr. 
M. Kaldenbach (projekt Zeeheldenbuurt), Mevr. M. 
Ravensloot (buurtcentrum de schroef).

Amsterdam, لل2-’7آل ل-

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt Amsterdam-^. 
Correspondentie a؛lrc؟ •
Buurtcentrum de Schroef,
Westzaanstraat 63,
Amsterdam (west).

Aan het ministerie van Cultuur, 
Rekrearic en Maatschappelijk Werk, 

Afdeling; Jeugdzaken, 
Steenvoordelaan 370, 

Rijswijk (Z.H.)

Aan de Edelachtbare Heren Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam, 

Stadhuis,
Oude Zijds Voorburgwal 199, 

Amsterdam.

Uw brieven: CRM d.d. 20-1 ل-ه7ئ و  kenm erkj.z. 466وو 
(personeels uitbreiding).
CRM D.D 20- ل0-ول7ئ  kenmerk J.Z.U. 50.364 (in- 
vesreringen).
Gemeente Amsterdam nog geen ،■caktic.

Hetief[; De door de HSjA/SjA, Ons Huis en KBGJ be
pleite aanvrage d.d. 30-5-1975 inzake personeelsuit
breiding cn noodzakclijke verbeteringen voor het 
buurtcentrum de Schroef, Wcstzaanstraat 63, Amster
dam w .,  registratienummer 205.012.

Mijne Heren,

Met verbazing heeft de buurt kennis genomen van de 
van CRM on^angen ahvijzing om subsidie te willen 
verlenen voor dc noodzakclijke verbeteringen voor h،؛t 
buurtcentrum dc Schroef cn voor noodzakelijke per
soneelsuitbreiding met twee cultureel werkers.
Zij constateert dat het minisierie deze zaak met 
argumenten als het ontbreken van middelen op de 
lange baan wil schuiven Zij ا[،؛ا'آاسم) ( أألاا  tevens dat van 
de gemeente Amsterdam nog steeds geen schriftelijke 
reactie is ontvangen.

Kennelijk heeft ٧ de ernst van de situatie niet aange■ 
voeld of begrepen. Ter illustratie daarom ءءاا volgende. 
Vrijdag 1؟  september j.1. barstte de bom toen jonge 
bezoekers van het buurthuis de Schroef en bewoners ا[  اا

ا1ء  naaste omgeving met elkaar ؟laags raakten in het 
trapportaal van het buurthuis cn op straat. E^n buurt
bewoner liep daarbij ernstig letsel aan zijn hoofd op en 
er vielen een aantal lichrere verwondingen te consta
teren. Uitgebrcïd politie-optreden was hierbij onver
mijdelijk. Dc buurt vreest voor herhaling.

Op cen buurtvergadcring n.a.v. deze vechtpartij d.d. 
30 september j.1. waren er vijftig omwonenden, tien 
leden van de jongcrcncommissie, een strectcorner- 
worker en leden van de beleidsraad cn staf van de 
Schroef aanwezig.
Tijdens deze vergadering constateerden ١١٠؛* met elkaar 
dat cr weliswaar enkele orgamsariorische/technische 
maatregelen te treffen waren om te proberen excessen 
rot een minimum te beperken, maar ook dat de 
jongerenvoorzieningen in onze buurt, gezien de aan
wezige problematiek, volstrekt onvoldoende zijn.
We trappen een open deur in als we constateren dat de 
jeugdwerkloosheid, vooral in arbeidersbuurten, erg 
groot is. Iedereen weet dat zo langzamerhand. Er zijn al 
vele nota’s volgeschreven.
Ook het onderwijs vao deze werkende jongeren is 
conjunctuurgevoelig, wanneer de economie een 'toon- 
،je’ lager gaat zingen worden bedrijfsopleidingen, 
opleidingen in het kader van het leerlingenwezen plots 
afgebroken.



NIEUWBOUW VOOR HET PROTESTANTS 
CHRISTELIJK EN KATHOLIEK ONOERWIJS?

Sinds lange tijd wordt ء  door de Hcbronschool, de آ
Paulusschool, de St. Elizabeth kleuterschool en hun be
sturen over nieuwbouw ’
Dat is een ingewikkelde kwestie. Voor de aanvraag voor 
een nieuw gebouw moeten de betrokken scholen ver
enigd worden in een stichting. Dit levert moedjkbeden 
op, waardoor tot nu toe nog niet vast staat of er voor 
^ovenstaande scholen ook een nieuw gebouw zal 
komen.
Het ziet ernaar uit dat er allrrn voor het Katholiek 
Onderwijs een nieuwe school zal komen.
De Hebronschool en haar bestuur bedenken op dit 
moment nog wat zij het beste kunnen doen. Daar is 
echter haast bij omdat de bestemming van de grond nu 
plaatsvinrir en in veel gevallen al is bepaald.

RENOVATIE VAN DE HUDSONSCHOOL EN DE 
KLIMROOS

Hierover zijn alleen maar sombere berichten te melden. 
Het door schoolteams en oudercommissies gemaakte 
plan voor de renovatie ligt nu al meer dan een jaar op 
het stadhuis, maar het ziet er niet naar uit dat het al 
gauw zal worden uitgevoerd. Er is een gesprek geweest 
met de wethouder; ook met de heer Kranenburg. Het 
standpunt van de wethouder is dat eerst nog eens be
keken moet worden of nieuwbouw in de Zeehelden
buurt mogelijk is.
In de Zeeheldenbuurt is geen grond beschikbaar op 
korre ıermiin voor de nieuwbouw van een school.

BUITENLANDSE »NDEREN, SURINAAMSE EN 
ANTILLIAANSE KINDEREN

Soms is het moeilijk om het onde^ijs zo goed mogelijk 
aan deze kinderen te geven. Op verschillende scholen 
zijn extra ondci^ijskrachten ingezet om deze kinderen 
een steuntje in de rug te geven. Die extra hulp kan 
vaak niet meer zijn dan een dnippel op een gloeiende 
plaat, want hoe help je bv. een Marokkaans kind op 
weg terwijl je zelf geen Marokkaans spreekt.
De manier van onderwijs geven moet vaak helemaal 
bedacht worden. Vooral in de begintijd zitten deze 
kinderen vaak voor spek en bonen in de klas omdat ze 
niet verstaan wat er gezegd wordt.
Er zijn ook nogal wat Surinaamse kinderen op school. 
Zij hebben in Suriname som؟ andere dingen geleerd op 
school en missen daardoor een goede aansluiting.

Op 28 november werd er in het Polanentheater een 
avond georganiseerd, speciaal voor Surinaamse, Antil
liaanse en buitenlandse buurtbewoners.
Er werd voorlichting gegeven. In de pauze waren er 
Surinaamse hapjes en na de pauze was er een 
amusementsprogramma en een discussie.
De werkgroep ondenvijsverbetering van het cw s en 
het ACZ heeft er bij de gemeente en bij het rijk op 
aangedrongen dat er een verbetering moet komen in 
het onde^vijs aan deze kinderen.
Het is nodig dat er meer materiaal, meer geld beschik
baar komt, zodat de kansen van deze kinderen op goed 
onderwijs zo groot mogelijk zijn.

HET VOORTGEZET O N D E R IS

Op ل? maart 1975 organiseerde de werkgroep onder
wijsverbetering een grote vergadering in het Polanen- 
theater over het voortgezet onderwijs.
Behalve de ITO-school zijn er geen v.0 .-scholen in de 
buurt. Oudercommissies, de werkgroep De Kloof, 
schoolteams en de werkgroep onderwijsverbetering 
hadden voor die datum vaak gesproken over verbetering 
van het voortgezet onderwijs. Een en ander staat 
samengevat in een discussienota.
Aan het eind van de vergadering van 7ل maart werd een 
motie aangenomen waarin de eis gesteld wordt dat de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt een V.O.-school in 
de buurt wensen. De gemeente Amsterdam zal ook de 
bouw van een grote scholengemeenschap moeten 
realiseren op het terrein van de Jan van Galenstraat. 
Wat is sinds 19 maart gebeurd?

De onderwijsgroepen van Oud-West en de Werkgroep 
Middenschool Oud-West hebben met elkaar gesproken 
over de verbetering van het voortgezet onderwijs in 
Oud-West.
De Werkgroep Middenschool Oud-West heeft van 
minister Van Kemenade subsidie gekregen voor het uit
voeren van een onderzoek. Dat onderzoek duurt IV2 ق 
2 jaar. Het gaat erom dat we samen met de andere 
onderwijsgroepen met de werkgroep middenschool 
Oud-West, met oudercommissies, schoolteams en 
ouders gezamenlijk een besluit zullen nemen over de 
totale verbetering van het voortgezet ondetwijs in onze 
buurten.

— Uit de Spaarndammerbuurt gaat bijv. ruim de helft 
van de kinderen naar het lager beroepsonderwijs 
(lagere technische school, nijverheidsschool). In de 
rest van de stad gaat een derde deel van de kinderen 
daarheen. Dat ligt niet aan het verstand van onze 
kinderen, er zijn andere oorzaken.

-  Onze kinderen kunnen thuis dikwijls geen huiswerk 
maken, want meestal zijn onze woningen te klein. 
De scholen voor het voortgezet onderaijs liggen 
vaak ver weg. u  zoekt misschien het liefst een 
school zo dicht mogelijk bij [,؛١٧؟ . Soms moet ٧ dan 
een school kiezen die niet zo goed is als u gewild

— Het is moeilijk om de kinderen te helpen bij het 
huiswerk.

— Het voorrgezet onderwijs is een heci ander soort 
onderwijs als de kinderen gewend zijn, De scholen 
zrjn groter. Er zijn meer leerkrachten. Daardoor 
weet het kind vaak niet ’\aar het aan moet kloppen 
met zijn problemen.

Wat probeert de kloofgroep hieraan te doen?
Ieder jaar wordt er een scholeninformatiemarkt ge
houden. Ook dit jaar, voor de kerst, is er een geweest, u  
kunt zich daar laten voorlichten over «llerlei soorren 
voortgezet onderwijs en over de moge؛i)kheden die het 
onderwijs biedt,

De kloofgroep heeft een adviesgroep opgericht. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van de scholen van Oud-West 
en van alle scholen voor voortgezet onderwijs waar onze 
kinderen heen gaan.
Met ouders uit onze buurt, medewerkers van de huis
werkklas en mensen van het ABC (Advies-Begeleidings- 
Centrum) probeert deze groep op zo kort mogelijke 
termijn de overgangsproblemen op school te verbeteren.

Verder is er de huiswerkklas, die de kinderen opvangt 
en helpt bij het maken van het huiswerk.

Als iets nog verduidelijkt moet worden (en er is natuur
lijk nog veel meer informatie te geven, hier kan niet 
alles staan), neem dan contact op met het secretariaat 
van de kloofgroep:

1 0 ء  Vro:nan (ook contactpersoon voor de huiswerkklas)
Buurthuis Spaarndam
Nova Zemblastraat 90a tel. 829770.

NIEUWE OPENBARE 
SCHOOL IN  DE 
KROMMENIESTRAAT
Hierover heeft ٧ kunnen lezen in de kranten. B. en w. 
hebben besloten dat die er zal komen. Het gaat niet zo 
snel als we graag zouden willen, maar nu lijkt het erop 
dat er wat schot in begint te komen.
Op 9ل januari zal de heer Kranenburg van de afdeling 
onderwijs drie architecten komen voorstellen die alvast 
enige plannen op papier hebben gezet. Hoofden van 
scholen, vertegenwoordigers van de oudercommissies en 
de schoolteams, leden van de werkgroep onderwijsver
betering zullen zich door hen laten voorlichten.
Daarna kan het verder worden doorgesproken en zal er 
een keuze gemaakt worden over de architect.
De nieuwe school zal de eerste nieuwe school zijn in 
een oude stadswijk van Amsterdam. De ruimte is niet 
onbeperkt zoals in de nieuwe stadswijken. De beperkte 
ruimte zal zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten 
worden. Voor de verbetering van het onderwijs is het 
nodig dat er nieuwe gebouwen komen waarin de ver
betering plaats kan hebben. In de aktiekrant zullen wij 
٧ op de hoogte houden van de on^ikkelingen.

De Gezamenlijke Ouder- 
commissie in de 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.

1،، oktober i؟ de Gezamenlijke Oudercommissie met 
veel nieuwe energie aan het werk geslagen. Het aantal 
leden van de Gezamenlijke Oudercommissie was vorig 
jaar sterk teruggelopen i.v.m. de vele verhuizingen. Dit 
jaar zijn er vele nieuwe leden lııjgekonıen. Van alle 
lagere en kleuterscholen in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt zijn ouders aktief om met elkaar te 
werken aan verbetering van dc onderwijssituatie.
Zo werd gesteld dat Cl onderzocht moet worden hoe 
onderwijs aan langdurig zieke kinderen geregeld kan 
worden.

De ouders van dc verschillende oudercommissies 
hebben informatie uitgewisseld Over de werkzaamheden 
van iedere oudercommissie. Een gezamenlijk probleem 
is vooral; hoe betrekt dc oudercommissie zoveel 
mogclijk ouders bij de school. Het zijn hootdzakelijk 
moeders die zich met schoolzaken bezig houden en 
voor kleuterscholen lopen de contacten vaak makkelijke؛ 
dan bij dc lagetc school. Op enkele scholen bestaal een 
intensief contact tussen het schoolteam, de oudercom- 
missie en dc ouders. Dc oudercommissie organiseert 
dan niet alleen feesten, maar denkt ook mee over het 
onderwijs van hun kinderen.
De gezamenlijke oudercommissie vindt het belangrijk 
dat op de scholen meer ouders gaan meedenken en 
meebeslissen over het onderwijs van hun kinderen. Hier 
 de komende tijd meer aandacht aan besteed اء؛ت
worden,

Aan dc wens van ongeveer 80 ouders van alle scholen, 
om ook zelf weer eens onderwijs te volgen IS de afge
lopen maanden hard gewerkt. Er bestaat een groep 
waarin ouders, leerkrachten van twee scholen, studenten 
van de pedagogische academies, een buurthuismede- 
werker en anderen, werken aan programma’s. De 
ouders kunnen tijdens een cursus van ongeveer 2ل 
weken weer lessen volgen ا ا  raai, rekenen enz. Zo ا
wordt oude, misschien al wat vergeten kennis, 
opgehaald.
Twee onderwijskrachten uit de buurt werken vrijwillig 
aan deze cursus. Voor 80 mensen zijn echter meer 
onderwijskrachten nodig.
Daar er voor deze cursus nog geen subsidie is zoeken we 
naar onderwijskrachten die vrijwillig mee willen 
werken. Tegelijkertijd zijn we bezig om subsidie voor 
de cursus te krijgen. Deze subsidie is een belangrijke 
voorwaarde dat alle ouders en ook buurtbewoners die 
geen kinderen meer op de lagere school hebben, in de 
toekomst de mogelijkheid hebben een dngelijkc cursus 
,volgen ء،

In dc Kinkerbuurt, en ook in de Staatsliedenbuurt is 
dit nieuwe schooljaar ccn Gezamenlijke Oudercommis- 
sie on[،>taan. Hierbij heeft de Gezamenlijke Oudercom- 
missie uit de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt hulp 
gegeven.
Het is van groot belang dat de و buurten in Oud-West 
gezamenlijk vechten voor verbetering van het onderwijs.

DE KLOOFGROEP, een werkgroep van de Gezanten
lijke Oudercommissie.

De naam zegt het al: de groep probeert oplossingen te 
vinden om het kind gemakkelijker te laten overg-aan 
van het lager naai het voortgezet onderwijs. De kloof 
moet verkleind worden.
De groep bestaat uit enkele ouders uit onze buurt, uit 
cen leerkracht van een school, een medewerker van de 
huiswerkklas en een s^oolmaatst'haopelıık werkster.

Is die overgang wel zo moeilijk? We zijn van mening 
dat dat wel het geval is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
volgende:

٦٣٣



Lex heeft ons moeten 
verlaten

Welk een plaats ٨٢١؟  aller vertrouwensman Lex de Haas 
innam bewijst onderstaande dankbetuiging. De ^ele 
informaties naar hem maakten het noodzakelijk op onder
staande wijze te reageren.
Een beter bewijs welk een plaats hij innam in de harten 
onzer bewoners is moeilijk denkbaar.
Lex, een aantal jaren hebben we samen gewerkt in het 
zgn. 'probleem team’. 1ءد noden ¥an de bewoners en 
jouw betrokkenheid daarbij heeft je gezondheid een ge
voelige knauw gegeven.
Namens allen hoop ik voor jou en je gezin dat je weer vol
ledig moge herstellen en je in staat zult zijn in je nieuwe 
werkkring je kraehten weer volledig in dienst te kunnen 
stellen van de noodlijdende mensheid.
Dit is nu eenmaal 0©k jouw leven.

Henk Curière

AFSCHEID

De kunstenaar pleitte ervoor, dat zijn werk, door gemeen
schapsgeld betaald, ook binnen die gemeenschap zou 
moeten £un،tioneren.
Met die gedachte is men om de tafel gaan zitten om tot 
een ٢٠،® te komen waarop dit kon gebeuren.
In 172و  werd er een ad hoc artoteek commissie gei’nstal- 
leerd, die concrete voorstellen en plannen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders moest indienen.
In ons land bestond echter al een andere organisatie, om 
precies te zijn: De stichtrng voor de beeldende kunst 
($BK), in Amsterdam aan de \mstel gelegen, die zich al 
ه2  )aar lang bezig hield met het verhuren en in huurkoop 
uitlenen van kunstwerken aan eenieder, die hiercoor 
belangstelling heeft.
Deze stichting heeft een vrij grote groep kunstenaars 
onder, laten we zeggen contract, die van deze stichting 
een bepaalde som geld ontvangen voor hun werk, dat ze 
aan de SBK afstaan.
Deze stichting wordt door de gemeente Amsterdam en 
door de prov. Nrd.-Holland gesubs؛dieerd,
Zo kragen we te maken met twee stromingen van groepen 
kunstenaar؛ , die een doel hebben n.l hun werk زارا het 
publiek in te brengen maar die ideologisch sterk van
elkaar verschillen

Dc Amsterdamse Kunstraad, dat is: een adviserende raad 
voor de Gemeente Amsterdam, had zich op het standpunt 
gesteld dat, wanneer men aan de wensen van de 
BkR-groep tegemoet zou worden getreden, dit in samen
gaan met de SBK zou moeten gebeuren, omdat beide 
groeperingen met gemeenschapsgeld worden gefinancierd.

DE £XTRA MAATREGELEN DIE MINISTER 
VAN KEMENADE HEEfT G E N O ^ N  VOOR HET 
ONÜERWIJS AAN KINDEREN IN 
OUDE WIJKEN ETC.

hebben de س؟ ، س  Niet alleen over het voortgezet إ
onderwijsgroepen in Oud-Wesr met elkaar gesproken, 
ook over de door de minister Van Kemenade genomen
maatregelen.
We hebben deze maatregelen besproken en we zijn tot 
dc COIKİUSIP gekomen dat we er niet zo bar veel mcc
opschicten.
Dc extra lccrkiaclitcn die zullen worden ingezet worden 

1 betaald door dc gemeente Amsterdam. JIct Rijkة nu 
gaat deze nu voor een deel betalen, hetgeen betekent 

in onze buutten niets verandert. طر؛طءأ،ا de ه  dat et ء
niet om over naai huis te schrijven. ؟Nec, het i

een ١٨ De onderwijsgroepen hebben hun kritiek getut 
brief aan de minister van onderwijs. Deze brief is ge
zonden tijdens de behandeling van de onderwijsbegro-

decembet jl. و.ting d .d 
ا؛ل،؛ا-  We hebben aan de minister geschreven aan welke [ا

 regelen we wel behoefte hebben, ؛١١:.
verbetering ؛ uitbreiding schoolmaatschappelijk werk 

van het onderwijs aan N.N.T., Surinaamse en An
tilliaanse kinderen; financiën voor de huiswerk
klas voor volwassenen, voor het scholenproject in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, voor de uit- 

die kinderen maken in verband mei het ؛؛stapje 
onderwijs dat in de klas behandeld wordt;

- realisatie van nieuwe schoolgebouwen voot basis- en
voortgezet onderwijs;

— faciliteiten voer peuterwerk;
— verbetering van de faciliteiten voor de school-

.begeleidingsdiensten

In de Aktiekrant nr. 6 werd ٧ mededeling gedaan van 
mijn vertrek als sociaal raadsman.

Wij moeten afscheid van elkaar nemen, gaarne had ik dat,
b.v. tijdens een receptie, van ٧ willen doen. ©m persoon
lijke redenen moet ik daarvan afzien, ik hoop dat u daar 
begrip voor heeft.

In de afgelopen 7 jaar heb ik prettig onder u gewerkt en 
voelde ik mij in uw midden gelukkig.
In mijn herinnering denk ik aan zo veel fijne mensen 
onder ٧ , die ik meemaakte. Veel bleek mogelijk te zijn 
door het grote vertrouwen dat wij in elkaar stelden. Ik ben 
٧ daar erg dankbaar voor.
Dank ben ik verschuldigd aan hen, die als vrijwilliger of 
als functionaris of als vertegenwoordiger van een instelling 
of overheidsdienst met mij hebben samengewerkt en van 
dienst zijn geweest. Gezamenlijk probeerden wij de 
belangen van alle bewoners te behartigen. Veel zou ik met 
name willen noemen, echter zou dat teveel ruimte van de 
Aktiekrant vergen.
Met belangstelling zal ik de omwikkelingen in de buurt 
blijven volgen, dikwijl؛ Zullen mijn gedachten bij ٧ zijn.

Bij dit afscheid, dat voor mij erg moeilijk is, ben ik 
destemeer verheugd over de benoeming van mijn opvolger 
sociaal raadsman, Hans Hofman.
Vele van ٧ hebben reeds contact met hem gehad, vanaf 
febtuati 1975 was hij mijn ve^anger, ingaande I 
december ل97آل  nam hij mijn taak definitief over.
Hans Hofman ken ik zeer goed, hij verstaat zijn vak uit
stekend en heeft meetdere malen blijk gegeven van grote 
deskundigheid.
Hij verdient dan ook hetzelfde vertrouwen dat ٧ in mij 
stelde, hij hecht daar dezelfde waarde aan.
Ik hoop in de loop van 1976 volledig te herstellen, zodat 
ik als sociaal raadsman in een andere buurt weer aan de 
slag kan.

Het ga u allen goed.

KUNSTWERKEN OOK VOOR u IN DE 
PO IA N EN STR A A T

Dit samengaan van beide partijen is dan nu voor de eerste 
maal gerealiseerd in dc vorm van deze Spaarndamse wijk- 
vestiging voor de beeldende kunst, waatbi) de twee van 
elkaat vetschillende gedachten op cen tweede plan werden 
geschoven om aan hun gemeenschappelijk doel de 
gewenste voorrang te verlenen.
In het gebouw van het Wijkopbouw Orgaan (het ?olanen- 
theater) hangen nu vanaf 20 decembet zo’n 12و schil
derijen van evenzoveel Amsterdamse kunstenaars, die 
onze buurt ter beschikking staan, in de vorm van gratis 
lenen, waar het openbare en gemeentelijke instellingen 
betreft en huren of in huurkoop nemen van schilderijen 
door ongeacht wie, in onze buurt.
Wat beoogt men nu eigenlijk met deze kunstvestiging? 
Dit kun je niet afdoen met alleen maar het uitlenen van 
kunst, want dan komt het automatisch weer terecht bij de 
mensen, die toch al naar tentoonstellingen en musea gaan. 
Wij willen proberen om juist bij de groep mensen die nier 
naar musea gaat belangstelling op te wekken voor kunst cn 
de kunstenaar en trachten een wederzijds begrip voor 
elkaar te krijgen.
Dit zijn erge mooie woorden en het klinkt nogal idealis
tisch: maar als ik denk aan wat b.v. een werkgroep in de 
Bijlmermeer van de grond heeft gekregen aan verfraaiingen 
in dit betonnen oord, dan zijn woorden hard gemaakt. 
Daar werd gewerkt in overleg met de bewoners zelf en de 
resultaten van die samenwerking hebben daar toch wel 
degelijk bijgedragen de grauwheid te dootbreken en een 
beetje geluk in te bouwen.
De bedoeling achter deze vestiging voor de beeldende 
kunst in onze buurt is, dat de kunstenaar zelf in de buurt 
samen met de buurtbewoners gaat meedenken en mee
werken aan een prettig woon- en leeftlimaat.
Het is niet ondenkbaar om b.v. bij het ondeiwijs op onze 
scholen een kunstenaar uit te nodigen om over zijn werk 
te komen praten of mee te werken aan onderaiisproiecten-

DE WERKSCHUIT VAART SPAARNDAM BINNEN

In het begin van het komende jaar zal er in het gebouw 
van het Wijkopbouw Orgaan 'Spaarndam' een open 
atelier van 'De Wcrkschuit’ gevestigd worden.
Deze 'Werkschuir’ is voor •edereen uit de h u u r t  
toegankelijk, d،e creatief wil bezig zijn. De aktiviteiten 
van 'Wcrkschuit' zullen gebaseerd worden op de wensen 
van de buurt en biedt de buurtbewoners veel mogelijk
heden om zich te bekwamen d.m.v. cursussen in b.v. pot
tenbakken, weven, zeefdrukken, etsen, tekenen en 
schilderen, stofbedrukken, taalexpressie en voor onder
wijzers zijn c r  cur؟ussen voor verschillende te؟hnieken die 
bij uittte،؛ geschikt zij om op school te gebruiken.
Ik hoop dat deze publikatie enigszins heeft verduidelijkt 
waarom deze wijkvestiging voor de beeldende kunst hier 
in Spaarndam van start ١٩ gegaan en dat beide verstJgingen 
hun nut gaan bewijzen voor onze buurt en zijn bewoners. 
Ik hoop u gauw te mogen begroeten in de Polanenstraat 
90, waar zoals ٧ weet het gebouw van het Wijkopbouw 
©rgaan ’Spaarndam’ staat.
De projectleider van deze wijkvestiging zal dagelijks in het 
gebouw van het Wijkopbouw Orgaan ’Spaarndam’ 
aanwezig zijn van 's middags 14.00 tot 16.00 uur en ’s 
avonds van 20.00 tot 22.00 uur.

Kees foots

KUNST IN DE WIJK

Saterdag 20 december ل97آ  is dc ccrstc wijkvestiging voor 
de beeldende kunst door de wethouder van Kunstzaken 
dhr. drs. p Treumann in onze buurt geopend.
In zr؛n openingswoord memoreerde de wethouder over de 
 trijd die gevoerd is geworden door vele kunstenaars en؛
hun organisaties aan de ene kant en het overleg met de 
gemeente aan de andere kant om tot deze Wijkvestiging 
voor de Beeldende Kunst tc komen.
Die strijd is inderdaad vrij lang geweest.
In 1 و6و  begonnen in Amsterdam de eersre discussies en 
akties, van kunstenaars en hun organisaties, die tot doel 
hadden, hun werk, dat in vele gevallen stond opgcslagen 
in pakhuizen te doen functioneren bij her publiek; het 
publiek dat أاءتتلالان door middel van hun ' ' ' 
het de kunstenaar mogelijk maakte om in de BKR-regeling 
te worden opgenomen en daardoor een financiële zeker
heid geboden kreeg om tc kunnen werken op die manier, 
zoals hij dat voor zichzelf had uitgedacht.
Deze regeling houdt in, dat voor een bepaald bedrag, dat 
hij uitgekcerd krijgt van dc Sociale Dienst, de kunstenaar 
zich verplicht om jaarlijks een aantal van zijn produkten af 
te staan aan de gemeenschap,
Dit aantal hangt af van dc geaardheid van zijn werk.
Men kan n.l. moeilijk verlangen dat b.v. een beeldhouwer 
per maand een beeld afstaat, omdat hij 0؛  zij over ٤٤٨ 
beeld veel langer werkt dan b.v. een kunstschilder, die, 
omdat hij een andere techniek hanteert vaak veel minder 
tijd nodig heeft om een schilderij te maken.
Deze tegeling, ook wel contraprestatie genoemd, is vrij 
uniek in de wereld en pleit m.i. voor het sociale beleid van 
onze regering.

GEEN KUNST IN DE KELDER

Er kleven echter ook nadelen aan, hetgeen ook wel 
duidelijk blijkt uit het gevoel van onbehagen van dezelfde 
kunstenaars, die hun werk zagen verdwijnen in de opslag
plaatsen van de gemeente, of, en dat is in het gelukkigste 
geval een of twee maal per jaar hun werk tcragzagen in 
een tentoonstelling in het Stedelijk Museum, waar het 
publiek de jaatlijkse aankopen van de gemeente mocht 
komen bewonderen.



Wat is de betekei^s van 
de maak zijnde ؛ه het 

bestemmingsplan 
?’*Assendelfistraat

-إل آمن'.

Het bestemmingsplan is op de eerste plaats bedoeld 
om de bestemmingen van de gebouwde en onbebouw
de ruimten te regelen en wettelijk va.؟t te leggen. Dit 
is nodig om te voorkomen dat zich oni^vikkelingen 
voordoen die het algemeen buuttbelang schaden, zoals 
een ongewenste woningdifferentiatie, een wildgroei 
van garagebedrijven of het achterwege blijven van 
voldoende groen- en speelruimte.
In het bestemmingsplan wordt ook de wijze van be
bouwing (rooilijnen, bouwhoogten, etc.) geregeld. 
Tevens bevat het bestemmingsplan vrijstelling؟-, uit- 
zonderings- cn overgangsbepalingen. Deze bepalingen 
moeten zorgen voor een soepele overgang van de 
bestaande situatie naar de gewenste situatie, waardoor 
het bestemmingsplan niet als een star en onwrikbaar 
h a rn a s  functioneert.
Met name de overgangsbepalingen zijn belangrijk 
omdat daarmee de mogelijkheid wordt geboden om 
bestaande situaties, die volgens het bestemmingsplan 
uiteindelijk niet gewenst zijn te haodhaven, zolang 
geen grote wijzigingen in gebruik of bebouwing op
treden.
Zo zullen de bestaande aebtererf-bebouwingen van de 
bedrijven in de S^arndammerstraat volgens deze 
overgangsbepalingen in de oude vorm gehandhaafd 
kunnen blijven. Hetzelfde zal gelden voor de bergingen 
aehter de woningen in de Wormerveerstraat.

Het bestemmingsplan is tevens bedoeld om te komen 
tot een democratische besluittorming over de bestem
ming en inrichting van het plangebied.
De wet op de ruimtelijke ordening verplicht de 
gemeente om het ontwerp-bestemmingsplan ter visie 
te leggen (eventueel gevolgd door een hoorzitting) en 
de eventuele bezwaren grondig en rechtvaardig te 
behandelen. Bovendien is de mogelijkheid aanwezig 
om als bezwaar-hebbende in beroep te gaan bij de 
Provincie en eventueel bij de Kroon. In de praktijk 
betekent dit meestal, dat het bestemmingsplan in 
nauw Overleg met de direct betrokkenen (bewoners, 
buurtcomité, eigenaren, winkeliers, etc.) wordt ont
worpen. Bezwaarschriften kunnen vaststelling van het 
bestemmingsplan immers ernstig vertragen.

Een belangrijk doel van dit bestemmingsplan is ook 
om te komen tot versnelling van de st^svernieuwing. 
Op basis van een door het gemeentebestuur goedge
keurd bestemmingsplan kan een onteigeningsprocedure 
worden gestart.
Onteigening is voor de gemeente de meest doeltref
fende methode gebleken om de voor de stadsver
nieuwing benodigde gronden en gebouwen te ver- 
we^en.
De onteigening ten behoeve van het bejaardencomplex 
heeft plaatsgevonden op basis van een bouwplan. Het 
bestemmingsplan zal de basis moeten vormen voor 
onteigening ten behoeve van de vernieuwing van het 
overige deel van de Houtrijkstraat. Middels deze ont
eigeningsprocedure zullen de overige percelen in de 
Houtrijkstraat op een ordelijke wijze verworven, ont
ruimd en gesloopt kunnen worden.

Ook het onteigeningsplan moet door het gemeente
bestuur ter visie gelegd worden, waarna bezwaar
schriften kunnen worden ingediend. Ook hier is het 
dus zaak dat het onteigeningsplan in overleg met de 
direct betrokkenen wordt opgesteld, opdat geen ver
traging ontstaat.

Door middel van een goedgekeurd bestemmingsplan 
zal het mogelijk zijn de daadwerkelijke uitvoering 
goed te plannen en te versnellen. De stedebouw- 
kundige uitgangspunten voor bouwplannen liggen dan 
vast, de ontwikkelings-mogelijkheden voor de bedrijven 
zijn geregeld en de inrichting van de open ruimte is 
globaal bekend. Tevens kan op basis van het bestem
mingsplan makkelijker met het Rjjk gepraat worden 
over financiële bijdragen in de kosten van de 
uitvoering.

Doordat een democratische besluinrorming in de buurt 
plaats vindt, ontstaat voor de direct betrokkenen meer 
duidelijkheid en rechtzekerheid m .b.t. haar rechten en 
plichten, dan thans het geval is.

H.Hofstede 
Stadsontwikkeling
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AKTIVITEITEN VAN HET 
BUURT- EN CLUBHUIS- 
WERK IN ,t TURFSCHIP
ROGGEVEENSTRAAT 12 , TF.TF.FnON 247589.

Teeneravond: maandagavond 19.00—23.00 uur. 
Kosten ƒ 1 ,— ; 15 jaar en ouder.

Kienen: dinsdagmiddag 14,00— 16 00 ٧٧٢. Kosten 
7 0,50 per keer. Kleine prijsjes zelf meenemen.
Open Huis: donderdagmiddag 14.00— 16.00 uur. 
Kosten ƒ 0 ,5 0  per keer.

Damesgymnastiek; donderdagavond 19.00--20.00 uur, 
donderdagavond 20.00— 21.00 ٧ . Plaats: gymnastiek
lokaal Hudsonst'hool. Kosten: ƒ 6 ,— p. maand. Na 
afloop koffie drinken in ’t Turfschip.
Open Hilis: laatste zondag in de maand, 14.00— 16.00 
uur, bijdrage vrijwillig.

$PRE£KUUR WIJKVERPLEGING 
FEMMIE BREMAN

Maandag 114. 00— ث.ث0  uur.
Woensdag 114. 00— ث.ث0  uur.

SPREEKUUR AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT
DONDERDAGAVOND 19.00—20.00 uur in ’t Turf
schip.

J(»/ZV buurthuisiverkstur tAargot

SPKFFKUUR OPNAMEKOPPEI

led،-rc dinsdagmiddag ول00 ل8س .  uur in de Rogge- 
veeıısrraaı 25, tel. 24272أ .
Het spreekuur wordt gehouden door de heer w. s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en mevrouw ٧ . C. 
s. Vehmcyer vail dc Womngbouwvereniging Labor. Op 
 teiccht met al uw vragen over de ٧ spreekuur kunt ءأل
woningverbetering ؛١!  de Zeeheldenbuurt.

AKTIVITEITEN IN EN 
ROND 't TURFSCHIP

gebruik door dc عءق1 [؛٦ Op maandagavond is de grote 
teeners uit onze buurt. Zij kunnen hier biljarten, tafel- 

vooral naar hun 'eigen' muziek luisteten. ص tenissen 
Een kabaal, dat het er af en toe is.
Dinsdagmiddag van 2 4 uur IS er kienen. Een hele 
gfoep dames CI1 ccn heer spelen hier het gezellige kien
spel. Iedereen neemt ccn klciıı prijsje mee om te ver
loten Klimt u ook een'p 

tegenwoordig weer ٧ Ook op donderdagmiddag kunt 
Turfschip. Wc houden d،،n open m iddag. '، ؛٦، ht اء*اءء 

u  kuilt er biljarten, een kaartje leggen of zomaar wat 
praten, Deze middag wordt nog niet ?0 druk bezocht, 

an. Ik heıı er؛،langzamerhand wd beter g ا، ا،؛نح nia;،r م,ا
i eder  geval  alt i jd ؛١١

t Turfschip' ؛١] van [Ie maand IS er م ا ا ا ا إ ؛  [)(١ ،le laaisre جا
en ^uurt ا ؛ ا ا  Gpen ا ١I luis. Deze 11، ١( ag begint (١١٦٦ rwee آ

tot ccn uur ol vier. Ook ،ian kuilt tl er biljarten, 
in؛ie spelletje'' spelen, onder het genoi v،[؛kaaricu oi an

e،.n kopje koffie o، IİICC. 
wQtelt georganiseerd samen met dc werk وحاااا؛آلا Here 

dc werkgroep die ook elk jaar op ١ ١٢٠,؛ groep Open 
,de Arend verzorgd ؛٨ eerste kerstdag het kerstfeest

donderdagavond zijn er twee gymnastiekclubs voor ١)() 
،lames. We maken dati gebruik van dc gymnastiekzaal 

van de Hudsonschool en na afloop drinken we koffie in 
Br is sinds kort weer plaats voor nieuwe 'ا ا ا؛بم(1ا |' ،،ا

datne،

Alice Smits en mij regen in de Zuider- ٧ Verder komt 
op woensdagmiddag meehelpen (ه speeltuin, waar ا'

m e t  d c  k i i i d e i . i k t i v i i e i i e i i.

Ln in het kader vau het s،liiileii))rn(ett zijn wij één keer 
Kiol en m؛ in dc week m de eerste klas van de Hu،lsonsc 

dc klassen van de Klimrooskleurerschool. Het .scholen
project IS een samenwerkingproject tussen de scholen, 
het buurt- en clubhuiswerk van de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt (Ons I luis en de Schroef) en dc 
bibliotheek in de Nova Zemblastraat. Ifl andere kranten 

een artikel over gestaan. ؟heefr hier wel een

Overdag zijn wij tc bereiken in 't Tuifsihip, Rogge 
veenstraat 12, ،cl. 247589, in ieder geval tijdens de 

30- 5 aktivitcitcn, maar ook elke woensdag van 4 uur tot
uur.

MARGOT KALDENBACH, buurthuiswerkster

zich in georganiseerd verband bezig kunnen houden met 
specifieke problemen zoals de aion^iteitsregeling , de 
remigratiemogelijkheden enz.

De buurtmanifestatie zien wij als een belangrijke aanzet 
om gezamenlijk te gaan werken aan een prettige buurt, 
waar vriendschap en solidariteit een basis vormen voor een 
gemeenschappelijke strijd voor onze belangen.

Wij menen dat deze ontwikkeling ook in andere 
Amsterdamse wijken gestimuleerd moet worden. Niet 
omdat we bang zijn, dat fascistische clubjes met hun 
gemene rascistische propaganda enige aanhang in buurten 
als de onze zouden krijgen, maar wel omdat we weten dat 
in tijden van krisis allerlei vooroordelen aangewakkerd 
worden, vanwege het aloude verdeel- en heerssysteem. 
Daarom zal met name ook de Loson, als strijdorganisatie 
van Surinamers in Nederland, steeds weer initiatieven van 
anderen steunen om konsekwent te werken aan de eenheid 
tussen Nederlanders, Surinamers en h ü ir rn lan d ^ rs .

kontaktadres: 
Jane Passel,

Spaarndammerplantsoen ث2-ال

Geslaagde Anti-Rassisme 
Manifestatie

ln samenwerking met het cws, het AKZ, het wijk
centrum, de CPN-afdeling Spaarndam, de PvdA-werk- 
groep Spaarndam cn dc Stichting Marokkaanse Migranten, 
organiseerde het Anti-Rassisme Comité vrijdag 28 novem
ber jl. een unieke bijeenkomst. In het Polanentheater 
waren vele geïnteresseerde Nederlandse en Surinaamse 
buurtbewoners aanwezig, o p  deze avond werd met name 
voorlichting gegeven over de achtergronden van Surina
mers.

Kwesties, zoals waarom de Surinamers hier naar toe 
komen en welke problemen zij in Nederland ondervinden, 
kwamen aan dc orde. Het tweede belangrijke punt was 
ook.de Surinaamse buurtbewoners bekend te maken met 
de buurtproblemen en de strijd die reeds )aren gevoerd 
wordt om tot een leelbare buurt te komen. De sfeer van 
vriendschap en solidariteit was dan ook tekenend op deze 
avond. Een Surinaamse buurtbewoonster had er voor 
gezorgd dat er lekkere Surinaamse hapjes te krijgen 
waren. Vooral de echte Surinaamse pindasoep viel in 
goede aarde.

Later op de avond traden op: het Losonkoor met 
Surinaamse strijdliederen (o.a. een prachtig lied over de 
vrouwen van $ur،narnc) en verder het Krisis-theater, die 
speciaal optreden in de oude Amsterdamse arbeiders
buurten. Deze kültürele bijdragen werden enthousiast 
ontvangen door alle aanwezigen.

In de diskussie werd duidelijk naar voren gebracht dat wij 
na deze avond verder moeten werken aan wederzijds 
begrip en solidariteit van alle buurtbewoners.
Ln dc afgelopen jaren hebben geleerd dat solidariteit 
groeit, daar waar steeds meer mensen zich akrief in gaan 
zetten voor de vele problemen die er zijn. Want of het nu 
gaat om de renovatie, goede buurtvoorzieningen en vooral 
betaalbare huren, hier zijn resultaten geboekt. En er 
kunnen ook alleen verdere suksessen behaald w orden ,  
wanneer steeds meer mensen zich gaan inzetten en onze 
buurtorganisaties akrief ondersteunen. Daaroin i؟ het ook 
van belang dat de Surinamers in onze buurten zich ver
enigen, zodat zij daadwerkelijk ook in samenwerking met 
de Nederlanders voor de gemeenschappelijke buurtbe- 
langen opkomen. Tegelijkertijd moeten de Surinamers

Martijn is helaas vertrokken

Elke morgen zag ik hem lopen met zijn 'stukkezakkie' aan 
de arm, np weg naar zijn werk, de houthaven.
Wie schetst onze verbazing toen we als bewonerscommissie 
hulp nodig hadden van ccn deskundige bij het samen
stellen van een enquête en een woonwensenonderzoek. 
Daar kwam onze havenarbeider, rhans wijkopbouwwerker, 
die ons en zovele anderen leerde deze stukken samen te 
stellen op een wijze dat ze door buurtgenoten van 20 tot 
80 jaar en ouder zonder hulp ingevuld konden worden.

Ts er een duidelijker portret nodig van Martijn Thoibccke, 
die ons na vijf jaar واو opbouwwerker per ل januari 1 و7نء  
heeft v^rlar^n?
Tijdens de laatste dagelijks bcstuurvcrgadcring, maar ook 
op zijn feestelijk afscheid (een onderonsje van getrouwen) 
is hem en zijn vrouw onomwonden kenbaar gemaakt wat 
 voor de beide buurten heeft gedaan, vooral onder ا؛ط
welke omstandigheden.
Inderdaad. Als zoon van een dorpsarts, voorbestemd om 
vader op tc volgen, dus ■Student in de medicijnen, dwong 
zi^n persoonlijke instelling hem verder te zoeken, 
misschien juist door de ervaringen van zijn vader.
Via havenarbeider لالو dc noden en problemen van hen te 
leren kennen, kwam hij uiteindelijk tevoorschijn als wijk- 
ophuuwwerkervoorde Spaarndammer. en Zeeheldenbuurt.

Het duurde niet lang om te ervaren en, dat dient gezegd, 
hoc zijn werkgever en vele wijkcentra de taak van een 
wijkopbouwwerker zagen en hoe dc strijdbare spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt er over dachten.
Akticvocren behoefde hij de bewoners niet te leren, daar
voor waren dc beide buurten zijn leerschool, zoals hij 
openlijk erkende

Gekomen vol illusies heeft hij onze buurten verlaten als 
een klassebewuste hoofdarbeider die zijn handen op alle 
aktiefronten heeft laten wapperen,

Zoals dat met ons allen gaat heeft h،j zich dankzij de 
opofferingen van Gcrdic, zijn vrouw, gemaakt tot een der 
onzen die wij node zien vertrekken.
Martijn, Gerdie cn zoon Boris, lıartelıjk dank namens de 
buurten, veel geluk in de nieuwe werkkring en straks in de 
nieuwe woonplaats.

Henk Curière
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o p  dit spreekuur kunt ٧ terecilt met al uw vragen over 
de woningverbetering:
dinsdags van 15— 18 uur in de Roggeveenstraat 25 . 
Voor de huuropzegging van alle woningen in de Zee
heldenbuurt van Woningstichting Labor evenals voor 
de aanvraag van de ƒ3500,— verhui$kstenvergoeding, 
dient ٧ zich ook steeds te wenden tot dit spreekuur.

Mevr. Y. c. s. Vehmeyer, Woningstichting Labor

Werkoverleg

BEWONERSOVERLEG 
RENOVATIEBLOKKEN
In het oktobernummer van ’[ Turfschip hebben ١٧؛؛  u al 
meegedeeld dat het Aktiecomité van plan was ver
gaderingen te organiseren, waar buurtbewoners, het op- 
namekoppel, vertegenwrordigers van de woningbouw
vereniging Labor/Eigen Haard, Herhuisvesting, het 
architectenbureau en andere belangstellenden in ge
zamenlijk overleg problemen met betrekking tot de 
renovatie zouden kunnen bespreken.

Intussen hebben er in ’t Turfschip al twee van zulke 
vergaderingen plaatsgevonden. De opkomst van de 
kant van de bewoners was nog niet erg groot. Het 
comité heeft de indruk dat er زارا veel mensen nog 
drempelvrees is om naar deze vergaderingen te komen. 
Terwijl in persoonlijke gesprekken met de mensen vaak 
blijkt dat er toch genoeg problemen zijn waarvoor een 
oplossing gezocht moet worden.
Wij kunnen u  verzekeren dat voor de mensen die wél 
komen in vele gevallen die oplossing ook gevonden 
wordt. Juist omdat we met zijn allen om de tafel zitten, 
lf]inn^n de zaken van verschillende kanten bekken  
worden.
Op korte termijn wordt er daarom weer een bewonere- 
vergadering gehouden, waarschijnlijk omstreeks eind 
januari, begin februari.
De vergaderingen worden per fase gehouden. De be
woners die voor een vergadering aan de beurt: zijn, 
worden van de datum  op de hoogte gebracht door 
middel van een stenciltje dat wij bij u in de brievenbus 
zullen bezorgen.

Wilt u van tevoren inlichtingen hebben, dan kunt u 
altijd terecht op het wekelijkse spreekuur van het Aktie- 
comité, iedere donderdagavond van 19.00—20.00 uur 
in ’t Turfschip.

ACZ

RENOVATIEPROJECT 
ZEEHELDENBU^T 
Wisselwoningen
Op ول december j.1. i؟ de verbetering van 318 
woningen van Woningstichting Labor in de Zeehelden
buurt begonnen. Op dit moment is de aannemer aan 
het werk ١٢١ de Roggeveenstraat (37 t/m  43). De 
mensen u  t dit gedeelte van de Roggeveenstraat, die؛
w؛llen terugkeren op een gerenoveerde woning, wonen 
nu op een wisselwoning. Omdat er blijkbaar nog 
onduidelijkheid bestaat over de wisselwoningen, wordt 
hier nader op ingegaan,
Wat zijn wis؟£İwoning£n? Wisselwoningen zijn WO

ningen waar mensen die willen terugkeren op een ge
renoveerde woning, tijdens de verbeteringswerkzaam- 
heden tijdelijk wonen, Voor het verbeteringsproject in 
de Zeeheldenbuurt (de blokken II en I) worden door 
Woningstichting Labor wisselwoningen beschikbaar 
gesteld in de blokken K en L, eveneens in de Zee
heldenbuurt (Barentszstraat, Barcntszplcin, Van Neck- 
straat. Van Linschotenstraat (oneven zijde) en Rogge- 
veenstraat 1 t /m  25).
Om voldoende woningen als wisselwoning beschikbaar 
te krijgen is aan een aantal gezinnen in de blokken K 
en L (bejaarden, gezinnen met een urgentiebewijs) ge
vraagd of zij buiten de buurt wilden verhuizen. Een 
aantal gezinnen heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt; totaal zijn mede daardoor 35 wisselwoningen 
beschikbaar gekomen voor het renovatieproject.
De woningen in de blokken K e n L  mogen niet 
opnieuw verhuurd worden (verhuurstop); zij zijn 
immers nodig voor her woningverbeteringsproject. 
Bovendien zou definitieve huisvesting in de blokken K 
çn L ook weinig zin hebben omdat plannen bestaan 
ook deze blokken te renoveren, zodra de verbetering in 
de blokken H  cn I gereed is.

Kortom;
— u  verhuist naar een wisselwoning, indien ٧ op een 

gerenoveerde woning w؛lt terugkeren
— Vlak voordat uw woning aan de beurt is voor de 

renovatiewerkzaamheden
u  kunt niet op een wisselwoning blijven wonen: 
deze zijn bedoeld als tijdelijke huisvesting.

De wisselwoningen worden door Woningstichting Labor 
opgeknapt. Uw gaskachel en eventueel uw wasautomaat 
worden door de Woningstichting opnieuw aangesloten; 
voor de verhuizing van uw evt. telefoon ontvangt u een 
speciaal PTT-formulier, dat u, zodra uw wisselwoning- 
adres bekend is, instuurt. De PTT verzorgt de ver
huizing dan sneller dan normaal (ongeveer 4 weken 
indien er telefoonaansluiting is op de wisselwoning, 
anders duurt het langer), terwijl u ook uw oude 
nummer houdt. De kosten die het GEB cn de ص  u in 
rekening brengen voor de verhuizing worden door de 
Woningstichting terugbetaald (spreekuur).
De tegemoetkoming in de verhuiskosten ad ƒ3500,— 
ontvangt ٧ wanneer ٧ naar de wisselwoning verhuisd 
bent. u  dient daartoe op het spreekuur uw gironummer 
op te geven en een formulier in te vullen.

START RENOVATIE
ROGGEVEENSTRAAT
رال7أ december ل5  is dc renovatie in dc Roggeveenstraat 
begonnen, een paar maanden na dc geplande datum. 
Nu was vlak voor dc oorspronkelijke start geconstateerd 
dat men in de benedenverdieping van de woningen last 
had van optrekkend vocht.
De dienst Volkshuisvesting eiste daarom extra voor
zieningen om dit tegen tc gaan. Het onderzoek en het 
voorbereiden van een nieuwe constructie bij dc uit
voering van de renovatie hebben 10 weken geduurd. 
Maar de kwaliteit van de woningen kan er alleen ma؛ir 
op vooruitgaan.
Dc sloop is nu begonnen. Het bezorgt de omwonenden 
een hoop lawaai-overlast, maar voor de mensen die 
slecht gehuisvest zijn en op een goede woning zitten te 
wachten klinkt het toch als muziek in de ٨٢^

ACZ

Tagnjn, een wmkel m scheepsbenodigdbeden. Een umek 
öüd winkeltje in de Zeeheldenbuurt.
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Eerste paal Bokkinghangen

Het predikaat 
GOEDE EN GOEDKOPE 

WONINGEN 
voor de Bokkinghangen
f2 5 م — tot ƒ  30, — per 

maand huurvermindering
Er bestaat een commi'sie die het departement van 
Volkshuisvesting adviseert bij het verlenen van extra 
subsidie op bouwplannen die goedkope woningen op
leveren, die tegelijkertijd van goede kwaliteit zijn.
Het Aktieeomité heeft het bericht ontvangen dat deze 
commissie een gunstig advies heeft uitgebracht voor de 
132 woningen op de Bokkinghangen. Dit zal een huur- 
vermindering van ƒ 2 5 ,— tot ƒ3 0 ,— per maand per 
woning opleveren. Een knap succes en een goede start 
in 1976 voor het Aktiecomite Zeeheldenbuurt.

ACZ

‘T Turfschip krijgt een 
opknapbeurt
Hei is nu al weer een paar jaar geleden dat ’ا  Turfschip 
in gebruik werd genomen.
De grote zaal van het pand Roggeveenstraat 12 wordt 
gebruikt voor de vergaderingen en bijeenkomsten van 
het Aktiecomité Zeeheldenbuurt.
Bovendien organiseert Margot Kaldenbach, mede
werkster van het buurt- en clubhuiswerk, samen met 
het Aktiecomité allerlei aktiviteiten in ’t Turfschip. 
Margot wordt daarbij geholpen door een studente van 
de sociale academie, Alice Smits.
Elders in de krant staat een overzicht van deze 
aktiviteiten.

Door het intensieve gebruik van de afgelopen jaren was 
de zaal hard aan een opknapbeurt toe. Hier en daar liet 
de verf los, et waren wat beschadigingen.
Op de gang was het een ongezellige boel. Het tochtte 
er door de vele kapotte tuiten, en de verflaag, die toch 
al oud was, liet door het vocht helemaal los.
Gelukkig konden ter gelegenheid van het feest op 16 
december bij het slaan van de eerste palen, de ruiten 
worden hersteld. De woningbouwvereniging Labor/ 
Eigen Haard heeft hiei^oor gezorgd.
Tot onze grote vreugde heeft nu ook de gemeente 
subsidie gegeven voor het opknappen van de zaal en de 
gang. Werkers van de Sociale Dienst zullen dit in de 
maand januari in orde maken.
Zo zitten we de eerste maanden van dit jaar een beetje 
in de rommel. In de aktiviteiten van het buurt- en 
clubhuiswerk moeten daarom tijdelijk enkele vcrande- 
ringen worden aangebracht. Natuurlijk is Margot in het 
kantoortje op de gewone tijden te bereiken.
Her spreekuur van het Aktiecomité blijft ook gewoon 
doorgaan.
Hopelijk kunnen wij u eind januari allemaal weer 
hartelijk welkom heten in een mooi opgeknapte zaal.

ACZ

Nu, buurtgenoten van alle gezindten, bejaarden, 
werkers, kleine zelfstandigen, onlangs beloofde de 
regering ons nog dat de inkomens van de gemiddelde 
werknemer, de zogenaamde ’modale’ werknemer, er 
niet op achteruit zou gaan in 1976. Maar tegelijkertijd 
wordt wel aangekondigd dat de lonen bevroren worden. 
Als u deze feiten optclt, dan zal uw besteedbaar 
inkomen (dat is het inkomen dat ٧ in handen krijgt) 
ernstig worden aangetast. Dit mag niet gebeuren. Hier
tegen moeten we protest aantekenen.

Het Aktiecomité Zeeheldenbuurt roept de bewoners 
dan ook op te strijden t^gen de versoberingen en 
het behoud van ons aller levenspeil. Jong en oud, werk
nemer, zelfstandige zullen eensgezind moeten op
komen voor datgene wat na jarenlange inspanning door 
ons is bereikt. Dit kunt ٧ doen door uw oıganısatıe of 
vakbond te overtuigen dat er geen stap achteruit gezet 
mag worden op de weg terug naar de armoede.
Het Aktiecomité Zeeheldenbuurt en het CWS hebben 
zich gezamenlijk tot dc regering, dc Tweede Kamer, de 
politieke partijen en dc vakbonden gewend, met het 
verzoek alle achteruitgang af te wijzen.

Onze EISEN T.A.V. DE HUREN zijn dan ook;
— Gccn huurverhoging op vooroorlogse woningen.
— Afschaffing van het ’puntenwaardetingssysteem’, 

met name voor ل o ■آ u d b o u w .
— Betaalbare huren  na w onin^erbetering  en nieuw

bouw.
-  Huurbevriezing voor verbeterde woningen.

Meer subsidie op nieuwbouwwoningen, zodat de 
huren laag blijven.

BUURTBEWONERS, EEN GEZAMENEIJKE STRIJD 
WACHT ONS. DOOR EENSGEZIND OPTREDEN 
VALT VEEL TE BEREIKEN.

Tot slot wensen wij ٧ een gelukkig nieuwjaar toc.

Namens het Aktiecomité 
Zeeheldenbuurt,
]. Eerdhuijzen, voorzitter

Nieuwjaatsoverpeinzingen 
uit de Zeeheldenbuurt

Ilct jaar ول76 ؟؛  begonnen met zeer pessimistische uit- 
latingcn van dc kant van onze regering. Minister
president Den Uyl had het in een inte^iew  voor de 
VPRO-radio over DRASTISCHE BEZUINIGINGEN OP 
!١٢- SOCIALE VOORZIENINGEN. Als mogelijkheden 
noemde hij de afschaffing van de kinderbijslag en 
kinderaftrek vanaf her 3e kind voor dc inkomens
groepen boven ƒ24.000,— bruto per jaar. (,Dit bedrag 
is !□ ا'،ا ا أ ا1ا  vakantiegeld, tantiemes, overwerkuren, 
premies en extra's ااا natura.)
Ook sprak Den Uyl,over het niet meer mogen aftrekken 
van dc AOW-premie van her bruto inkomen. Dit is een 
enorme achteruitgang. Een vonrlweld• 
bruto inkomen ƒ18.000, —per jaar
AOW-premie ƒ  2.400,— per jaar

belastbaar ه ص ال اآ،ل،ا  ƒ  15.600,— per jaar

Dit belastbaar inkomen komt in aanmerking voor loon- 
en inkomstenbelasting. Zou de door Den Uyl ge
noemde maatregel van kraeht worden, dan ZÖU u i n  het 
bovengenoemde voorbeeld loon- en inkomstenbelasting 
gaan betalen over ƒ  18.000,—. u begrijpt dat ٧  dan 
veel meer belasting zon moeten gaan betalen, u loopt 
de kans ook nog 111 een hogere belastingschijf te 
komen.
Een dergelijke achteruitgang, opgeteld bij een duurdere 
ziekenfondspremie, de aangekondigde verhoging van 
de BTW-premie van 16ه/ه  naar 18 ه/ه , verhogingen van 
de gas-, elektra- en tramtarieven, ga je wel degelijk in 
je portemonnaie voelen.

HUREN

Ook een enorme financiële a،ftte؛uitgang is uiteraard 
de aangekondigde huu^erhoging van minimaal 8% 
en, waar mogelijk, door middel van de invoering van 
het zogenaamde ’̂ nrenwaarderingssysteem’ zelfs een 
hoger percentage. Bij dit systeem beoordeelt een 
ambtenaar na bezichtiging van uw woning hoeveel 
punten die waard is. Als u nu op eigen kosten uw 
woning hebt opgeknapt of verbouwd, dan loopt u het 
risico dat zo'n ambtenaar vindt dat ٧ te weinig huur 
betaalt in verhouding tot de kwaliteit ااا؛ا uw woning 
en dat hij uw woning een hoog puntenaantal toekent. 
Dit kan ٧ een huurverhoging bezorgen van 16 . ق 20ه/ه  
٧١٧ huisbaas steekt daarna, terwijl ٧ zelf op eigen 
kosten uw woning verbeterd hebt, de gelden uit de 
huurverhoging in zijn zak. Dank u wel.

INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE

Als de premieheffingen AOW /W W W  enz., onder één 
noemer ’premie volksverzekering’ geheten, niet meer 
aftrekbaar worden, zal uw belastbaar inkomen belang
rijk stijgen. Hierdoor zullen veel bewoners niet meer in 
aanmerking komen voor individuele huursubsidie of 
zullen zij een aanmerkelijk lager subsidiebedrag 
krijgen. Zo ء  u; het bezuinigingshakmes snijdt aan اا؛
twee kanten. Eoei!
In het bijzonder zullen de bejaarden getroffen worden. 
Als men daarbij bedenkt dat de regering ook de ver
hoging van de AOW-uitkering wil belasten, dan kunt u 
er rekening mcc houden dat de bejaarden er eerder op 
achteruit gaan dan vooruit. Een schande!

De ambtenaren van Huisvesting
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ZEEHELDENBUURT IN DE LIFT

Buurtbewoners, u ziet het, er blijft nog genoeg over 
waarvoor we moeten blijven vechten. Dat ،?٢ nu palen 
geslagen zijn voor nieuwbouw en dat de renovatie 
gestart را.ة bewijst dat bewoners weldegelijk ze lf invloed 
kunnen uitoefenen.

FEEST ٠?  KOMST

Dc geslaagde middag ter gelegenheid van het paalslaan 
heeft het comité op de gedachte gebracht de oplevering 
van de eerste woning (Bokkinghangen ©f de eerste ge
renoveerde woning, daarover is nog geen beslissing ge
nomen) te vieren met een buurtfeest. We denken 
daarbij aan een kindermiddag en een feestavond voor 
volwassenen. Een en ander zou in samenwerking met 
de Zuiderspeeltuin ' ' kunnen worden.
We zouden graag zien dat een groepje buurtbewoners 
zich speciaal met de voorbereiding hiervan zou gaan 
bezighouden.
Bewoners, laat zien dat we een levende buurt zijn!

Het ACZ

hebben. Hij benadrukte dat deze eerste palen slechts 
een begin rijn  van een nieuwe ontwikkeling in de Zee
heldenbuurt. Het is een mooi resultaat. Maar wij 
moeten erop blijven letten dat er geen vertragingen 
gaan optreden in het bouwschema, zowel van de 
nieuwbouw als van de renovatie. De woningen zijn 
hard nodig. Iedere maand vertraging geeft een hoop 
narigheid voor de mensen uit de buurt die op een 
woning zitten te wachten.
Ook de winkeliers hebben het erg moeilijk in deze tijd 
waarin het inwoneraantal maar blijft teruglopen, vooral 
na het uitplaatsen ten behoeve van de renovatie. Velen 
kunnen maar met moeite het hoofd boven water 
houden.
Onze voorzitter had het ook nog over dc huren, o p  de 
voorlaatste hoorzitting؛ twee jaar geleden, zei wet
houder Kuijpers dat de huren niet hoger dan ƒ148,— 
per maand voor een 4-kamerwoning zouden worden. 
De huren komen nu te lrggen op ƒ325 ,— per maand 
voor een 4-kamerwoning. Hoe zit dat? De heer Eerd- 
huijzen stelde aan wethouder Kuijpers voor om met 
bcidc comités, het ACZ en het cw s, gezamenlijk te 
strijden voor betaalbare sociale woningbouw. Jan  Eerd- 
huijzen wees erop dat minister Westerterp bij het slaan 
van de eerste paal ؛؛١  Almere, enkele maanden geleden, 
heeft toegezegd dat de huur voor een 4-kamerwoning 
daar niet hoger dan ƒ  200,— zou worden. Waarom kan 
dat dan 00آ  niet in de Zeeheldenbuurt?

Na het ofiiciclc gedeelte van dc bijeenkomst zijn velen 
nog gebleven om met een borreltje of pilsje dc feeste
lijke gebeurtenis re vieren. Heel wat buurtbewoners 
waren komen kijken. Ook de heiers waren mee naar 
binnen gekomen. Ze zeiden dat ze nog nooit zo’n ge- 
zelligc viering van een eerste paal hadden meegemaakt.

Woning en wijkverbe،e،.،ig
Als we nog eens terugkomen op de woorden van onze 
voorzitter, dat we nog slechts aan het begin staan van 
een nieuwe ontwikkeling in de Zeeheldenbuurt, dan 
moeten we daarbij bedenken dat nieuwe woningen 
alléén nog geen gerenoveerde buurt oplevercn. W at wc 
nodig hebben is woning- en wijkverbetering.
Een van de punten waar het comité zich op het 
moment mee bezig houdt is de verbetering van de 
sociale voorzieningen in de buurt.

٠ ،? Amsterdamse radio-omroep STAD was er ook

16 DECEMBER 1975 
TWEE EERSTE PALEN 
DE GROND IN
Sinds half december van het vorige jaar bruist onze 
buurt van bouw؛ikt،v،te،t. Op 16 december werden twee 
eerste palen geslagen, één voor de Bokkinghangen en 
één voor het projekt Barentszstraat-van Heemskerck 
straat.
Begin dcccmbcr nog bestond cr bij de woningbouwver- 
cniging Labor nog twijfel over het feit of de 16e wel 
gehaald kon worden. Vanuit Den Haag kwam de 
offit’rle toestemming pas op het laatste moment af.
Bij dc gemeente had men dc knoop al doorgehakt. 
Koste wat kost, die eerste paal moest op 16 dectmbcr 
de grond in gaan. Bij die beslissing spraken de statistic- 
ken een woordje mee Volgens de plannen van het ge 
meentelijk bouwbeleid moest in 1975 met de bouw van 
ccn bepaald aantal woningen begonnen zijn, cn dat 
aantal had men nog niet gehaald.
Dc woningbouwvereniging Labor zette ook vaart achter 
de zaken omdat ze dc viering van haai honderdjarig 
bestaan wilde opluisteren met het slaan van deze palen.

De feestelijkheden startten in ’t Turfschip, waar allen 
zich verzameld hadden. Bil monde van de heer Elshove 
liet Labor weten verheugd te zijn tijdens de viering van 
het 100-jarig bestaan deze bekroning op het werk te 
zien. H  j nodigde iedereen uit mee te gaan naar de plek؛
waar de palen geslagen zouden worden.
Het gezelschap liep eerst naar de hoek Barentszstraat- 
van Heemskerckstraat, waar onze buurtbewoonster, 
tevens akticcomitflid, Dien van Dijk dc eerste paal 
sloeg. Onder het toeziend oog van een behulpzame hijs- 
kraanmachinist heide zij de houten paal dc grond in. Dc 
laatste klap werd gevierd met een oorverdovend vuur- 
werk، dat alle omstanders in een regen van rode papier
snippers hulde.
De eerste paal op de Bokkinghangen werd geslagen 
door de he؟ r Bosscher, de oud-voorzitter van de 
woningbouwvereniging Labor Tijdens zijn voorzitter
schap zijn de beide projekten tot stand gekomen. 
Vooral bij de renovatieplannen is hij betrokken 
gcwccst.
De bouw van de Bokkinghangen is vooral tc danken 
aan de aktiviteiten van de buurtbewoners. Dezen zijn 
het geweest ءال  de aandacht van de overheid gevestigd 
hebben op de plannen van de ٢١١.V. Philips om een 
groot kantoorpand op die plek neer te zetten. Maar de 
buurt had gocdc cn betaalbare woningen nodig. De 
overheid, cn met name wethouder Kuijpers, hebben 
toen hun medewerking verleend aan dc snelle totstand 
koming van de bouwplannen. De gemeente heeft de 
^ o n d  opgekocht en de bouwvergunning aan Labor ver 
leend.

Opvallend was dc ovci^cldigcnde belangstelling van 
gemeentezijde. Wethouder Kuijpers van Volkshuis
vesting was gekomen. Er waren vele ambtenaren aan
wezig die nauw bij de ontwikkeling van de projekten 
betrokken zijn.
Terug in ,t Turfschip opende wethouder Kuijpers de rij 
sprekers. Hij feliciteerde Labor en het Aktiecomité met 
het bereikte resultaat,
J  -m Eerdhuijzen( de voorzitter van het Aktiecomité Zee؛
heldenbuurc, gaf een overzicht van de geschiedenis die 
vooraf was gegaan aan het slaan van deze ccrstc palen, 
waaroor de beide comités de nodige aktie gevoerd

Foto’s : Paul Hoornweg, Martijn Thorbecke,
M. Postmus.
Druk; Heiermann & Co. Ç.V. ,  Elandsstraat 169-173, 
telefoon 221261.

Dien van Dijk slaat de eerste paal


