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Gaat uw kind volgend jaar naar de eerste klas?

Inlichtingen bij het hoofd van de school:
F. Mellema.
Komt u  eens praten.
De klassen zijn niet 20 groot in deze tijd van 
renovatte.
Volgend jaar wordt er begonnen met zwemles 
aan de eerste klassers.

W anneer je dan de moeilijke taak achter de rug hebt je 
afscheid kenbaar te maken, om een stuk van je leven af 
te stoten, dan is daar weer het vreugdevolle, dat de 
strijd een nieuwe en jongere kracht naar voren heeft 
gebracht.
Velen kennen hem, als secretaris van het CWS loopt hij 
ook al vele jaren mee.
Mag ik u voorstellen, mijn door het volledige CWS ge
kozen opvolger: Chris de Vries. Jong en fris van de 
lever, vol goede moed, zal hij de niet eenvoudige taak 
van voorzitter op zijn schouders nemen.
Evenals ik kan hij op de volledige medewerking van de 
CWS-leden, b^oners-com m  en werkgroepen ;؛e؛ss؛
rekenen.
Ongetwijfeld zal de nieuwe generatie de zaken 
misschien wat anders aanpakken dan ik het gewend 
was. Voorop staat echter dat hij m et hart en ziel aan 
onze buurt verknocht is en zijn sporen heeft verdiend en 
bereid is onze buurt naar nieuwe resultaten te leiden.

De oude vertrouwde voorzitter vertrekt; de nieuwe 
jonge voorzitter staat klaar om de leiding over te 
nemen.

Proficiat!
1

HARDSTIKKE BEDANKT

 beste buurtgenoten, het moest er eindelijk van )؛(
komen.
Leeftijd en gezondhfidstoestand van m ijn echtgenote 
en mijzelf noodzaken mij af te treden als voorzitter van 
het CWS en na zes jaar de hamer op 24 april a.s. over 
te dragen aan een jongere buurtgenoot.
Vele tientallen uwer hebben in de afgelopen jaren mijn 
،،dres weten te vinden-
Lief en leed, vooral het laatste als gevolg van doorgc- 
stanc ellende, kwam ter tafel, buitengewoon veel van 
het intieme lrven van de mens, van hetgeen ieder indi
vidu beroert: alles verband houdende met de renovatie 
en amovatie, de onzekerheid van wat te wachten staat 
en dan emdelijk verplaatst naar de nieuwe stek, wat 
vooral voor vele van onze vergrijsde buurtgenoten niet 
te verwerken is.

Met alle respect voor de vaak volledige inzet van artsen, 
verpleegsters, maatschappelijke en sociaal wcrk(st)crs 
met wie ik heb mogen samenwerken, waarbij niet te 
vergeten de vele am btenaren; één factor had veel leed 
kunnen voorkomen, namelijk de inzet van honderden 
slopers en bouwvakkers.
Maar helaas, de Haagse ’knappe b*)llen’ weten het 
beter. Eerst geld voor de bewapening en dan komt de 
sociale woningbouw wel een keer.

Enfin, ik geloof te mogen terugzien op zes succesvolle 
jaren, alhoewel ik te dien aanzien niet gauw tevreden

Dankzij de volledige inzet van mijn echtgenote kon ik 
mij avond aan avond geven, vaak ook in de 
weekeinden.
Zonder een team als het cws, al die m annen en 
vrouwen die voorop stelden wat hen bond, namelijk de 
buurt, was het mogelijk barrières te slechten en door 
eensgezind optreden vaak unieke resultaten te behalen, 
die zelfs landelijk van betekenis waren.

Men zegr wel eens dat een scheidende functionaris veel 
mag zeggen.
W elnu, mag ik dan besluiten vol trots u allen hartelijk 
dank te zeggen voor het vertrouwen dat u hebt gesteld 
in de communistische veteraan, om dat dat voor mij 
tegelijkertijd laat zien welk een plaats m ijn partij, de 
CPN, inneem t in de harten van de klasscbewuste 
^ a rn d a m m e rb u u r t.

Uw scheidende voorzitter, 
P. H. Curière sr.

Mededeling van het Bestuur 
Comité ^jkverbete^ing 
Spaamdammerbuurt

Per 1 mei a.s. treedt Henk 
Curiere af als voorzitter van 
het CWS.
Tot zijn opvolger is benoemd 
Chris de Vries (op dit 
ogenblik secretar[s van het
CWS).

Ten behoeve van dit afscheid 
is een receptie georganiseerd 
op:

zaterdag 24 april a.s. in 
buurthuis ’Anker/Schroef, 
aanvang 4 uur 's middags t!m  
6 uur.

Elke bewo(o)n(st)er ui;t de 
Spaamdammerbuurt, die 
persoonlijk afscheid wil 
nemen van Henk Curière als 
voorzitter van het: cws, is 
van harte welkom op de 
receptie.

Het bestuur van het CWS

o m  JAN ’JUBILEERT!

Op 23 maari was de liee، j .  Langereis, beter bekend als 
O m ejan  de badman, 25 jaar werkzaam bij de Gemeen
telijke Was-, Bad- en Zwembaden.
Deze onopvallende werker heeft, vooral voor bejaarde 
en invalide ' ' een vorm van dienstver
lening gepresenteerd waar je u tegen kunt zeggen. 
Deze man was de overtuiging toegedaan dat in onze 

toen nog doucheloze buurt ook deze mensen 
moesten kunnen baden.
W aar nodig zorgde hij voor een anti-slipmat, een 
houten stoel, zodat de helpster de patiënt zittende kon 
wassen. Dat je altijd gelijkvloers bleef en niimschoots 
de tijd kreeg, stond bijvoorbeeld vast en ook dat een 
rolstoelpatiënt met sroel en al het badhuis in en uit 
werd gesjouwd.
Zijn kollega’s hebben dan ook gemeend dat deze be
scheiden man maar eens een keer in het zonnetje gezet 
moet worden. Daarom is ’Ome Ja n ’ een fijne dag 
toegewenst namens de buurtgenoten, maar vooral 
namens zijn collega’s.

De nieuwe voorzitter



«،|ءس„ ► ،* ءم■ W ؛ غ-م ب !م •ء11■■ ش ا ر

م ي ص . ' ، إل أ م م م ب مء ء ١ س ب م ءمم

م ا د '
ه آ

>ممنيإ

op het bolwerk de ^estei’bccr; rechts het bolwerk Slotefdijk آل آ;،طا pe Haarlemmerpoort. Links dc molcri 
Kraay. — Teekcning door D. Ytrrijk ل><ااا؛،لء أل den ،;،٨١

Wusturbtfur. Lillks ،1« H aarlem m erpoort. أل، hef bolw erk إ■ ؛،م أ ، ء  ]ة- ınoîcıı ،١١ ا
Tcflcc-ning d (ل7آأ-4 ل8ل6و o o r H. Harbiers

Lustoord Haariemmerplantsoen

٨١؛  u  goed het bij dit artikel geplaatste kaartje be
studeert ة؛اح ٧ , wellicht tot ٧١١٢ verbazing, dat er al؟ een 
soort van gordel om de drie bolwerken heen een 
prachtig park heeft gelegen.
In 1844 werd op voo:stel van de directeur van Hortus 
Botanicus door burgemeester en wethouders van 
Amsterdam overgegaan tot aanleg van een plantsoen 
aan weerszijden van de W emspoort (nu de Haarlem؛؛؛
merpoort). Dit plantsoen breidde z؛ch alras uit tot aan 
het bolwerk ،’t Blaauwhoofd’. Hoewel nog klein van 
omvang, kreeg de stad Amsterdam hierdoor 1مما!ا eerste 
wandelpark. In 1857 werd een gemeenteraadsbesluit 
genomen om het plantsoen uit te breiden met bijna 
drie bunders grond.
u kunt begrijpen dat het م؛ ء، ا  veel bekijks had. In het 
m idden van het park, Haariemmerplantsoen genoemd, 
op een verhoging — zijnde het bolwerk ’Dé Bogt’ — 
was een lommerrijke siertuin met bijbehorend theehuis 
gelegen.
Helaas was de tuin en het park geen lang leven be
schoren. In 1869 werd door de stad Amsterdam het 
droevige besluit genomen om akkoord te gaan met het 
rijk over de bouw van het Centraal Station in het open- 
havenfront.
Dit betekende dat de spoorlijn Haarlem-Amsterdam, 
welke vertrok vanaf omgeving de W illemspoort, door
getrokken moest worden richting Centraal Station, 
dwars door het plantsoen heen ،من zoverre herhaalt zich 
de geschiedenis m .b .t. de aanleg van de Hemspoorlijn, 
dwars door de binnenbrakerpolder).
Bij de door het rijk ontwikkelde spoorwegplannen voor 
de stad was inbegrepen het door de rijksoverheid te 
maken kanaal, welke voor een goede scheepvaaitver- 
binding 20U m oeten zorgen tussen het in aanleg zijnde 
Noordzeekanaal en de Overtoomse schutsluis. Dit 
kanaal — Westerkanaal genoemd — werd m idden door 
het fraaie park geprojecteerd.
De aanleg van het Westerkanaal betekende het begin 
van het einde voor het eens zo mooie park, het thee
huis, de bolwerken en de waterkering. Al snel daarna 
werd een uitbreidingsplan van de stad Amsterdam voor 
het gedeelte Singelgracht en de grens van de gemeente 
ontworpen.

navigatie was. Dit mooie bolwerk kreeg in 1672 de 
naam De Leeuwenburg’, doch werd spoedig naar de 
blauwe arduinsteen, waarvan het was opgetrokken 
،’t Blaauwhoofd’ genoemd (zie tekening).

Bolwericen ’Dé Bogt’ en 'De W esterbeer’ 
Het tweede bolwerk kwam zuid-westwaarts van het 
eerste bolwerk tot stand. Het stond ongeveer op de plek 
waar nu het Zoutkeetsplein is gelegen. D it bolwerk 
kreeg de naam 'Dc Bogt' om dat de aarden verdedigings- 
wal op dit punt scherp van richting veranderde en in de 
richting van het westen omboog (ongeveer zoals de 
rirhting Barentszstraat op het einde -  ter hoogte van 
het Zoutkeetsple>n — een scherpe bocht maakt en over
gaat in de ?lanciusstraat).

Het derde bolwerk wat tot stand gebracht werd kreeg 
de naam 'D e W esterbeer'.
D it bolwerk ontleende haar naam aan de waterkering 
met gelijkluidende naam. Deze waieiketing was 
gebouwd om bij vloed van het IJ de graslanden te be
veiligen tegen overstroming
Het bolwerk 'D e W esterbeer’ stond op de plek waar nu 
het Westerkanaal is gelegen, ongeveer ter hoogte van 
de spoorbnrg over het kanaal.
De waterkering ’Dé Westerbeer' stond op de plek waar 
nu een w eetal viaducten staan, aan het begin van de 
Spaarndammerstraat.

Vóór deze drie bolwerken, t.w. ’Dé Leeuwenburg', ’Dé 
Bogt' en 'D e W esterbeer’, lag een breed, tamelijk 
drassig stuk rietland en ondiep water (zie kaartje).
Het gebied omvatte ongeveer de gronden waarop, aan 
het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw, de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt gebouwd werd 
(vandaar al het optrekkend vocht in de muren van onze 
woningen).
Door deze waterpartij en drassige gronden was het bij
zonder makkelijk om met deze drie bolwerken een 
vijand te beletten van de spaarndam m erdijk de stads
wallen te benaderen. Interessant is om hier te 
vermelden dat na verloop van tijd op de bolwerken 'De 
Bogt’ en 'D e W esterbeer’ molens geplaatst werden, res
pectievelijk de molen 'D e Verre Vanger’ en de molen 
'De Beer’.

NAAMGEVING
BEJAARDENHUISVESTING
POLANENSTRAAT/

ASSENDELFTSTRAAT
De werkgroep 'bcjaardenvoorzieningen' van het Comité 
Wijkverbetering spaarndam m erbuurt en het Act■؟ 
Comité Zeeheldenbuurt heeft dc gemeentelijke dienst 
bejaardenverzorging voorgesteld om dc nieuw te 
bouwen bejaardenhuisvesting op de plek Polanen؛>tra؛،t/ 
Asscndelftstraat twee HISTORISCHE namen te geven.

Voorgcstcld ؟؛ om;
a. Het gedeelte van het tehuis, wat bestemd is voor 
huisvesting van verzorging-bchocvende oudere be- 
wo(o)n(st)ers te noemen:

W O O NH UIS ’D E B O G T ’.

b, Het gedeelte van het tehuis, wat bestemd is voor 
huisvesting van zelfstandig wonende oudere bewo(o)n- 
(st)crs te noemen;

W OO NH UIS 'DE WESTERBEER'.

Dit voorstel ؛s door de betrokken instanties, t.w. de 
woningstichting 'Patrim onium ' en de gemeentelijke 
dienst bcĵ؛ rdenve،-zorging in dank aanvaard.

Buurtg«chİ£d«nis

W at berreft het historisch karakter van de namen 
’W esterbeer’ en 'D c Bogt’ moet verwezen worden naar 
de geschiedenis van het stukje water en land, waarop dc 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt uitemdelijk is 
gebouwd. Misschien zult ٧ — als rrouwe lezer van de 
Actiekrant — in eerste instantie wat vreemd opki]ken 
bij het lezen van de naam 'D e Bogt’ en 'De Wester- 
beer’. De werkgroep 'b^aardenv(>o^eningen’ is ervan 
overtuigd, dat over niet al te lange tijd deze twee 
namen een begrip in de buurt zullen zijn. Het 
historisch karakter van de namen wordt nu doot het 
volgende bepaald.

Kort na de tachtigjarige oorlog met Spanje voelden de 
toenmalige bestuurders van de stad Amsterdam de 
sterke behoefte om — ter beveiliging van goederen en 
bezittingen van de rijke kooplui etc. — de verdedigings
gordel van Amsterdam tegenover een eventuele vijand 
te versterken. Dit deden ze door een groot aantal bol
werken aan de rand van de stad te laten bouwen (een 
bolwerk is een aarden vesting, voorzien van militair 
geschut, ter verdediging van de voet van de verdedi
gingsgordel).

Bolwerk 't Blaauwhoofd
Het eerste verdedigingsbolwerk verrees aan het رو  op de 
noordpunt van een stuk buitendijks gelegen rietland. 
Dit bolwerk diende mede rer bescherming van de toe
gang to؟ het water van de nieuwe Waal, gelijk in het 
oosten de Mortelbaanstoren de C ude Zijds Waal be
veiligde tegen aanvallen van de vijand vanaf de water
kant.
Het bolwerk stond ongeveer op de plek, waar nu de 
Zuiderspeeltuin in de Zeeheldenbuurt is gelegen. 
Vanaf dit bolwerk hadden w a n d e la a r s  een «-hitterend 
vergezicht over het druk bevaren رو terwijl het bolwerk 
voor de zeilschepen een duidelijk markeringspunt voor

De waterkeering de ^'esterbeer of de Steenenbeer, gelegen tusschen het bolwerk de Westerbeer en den Spaarndammerdijk (Haarlemmerzeedijk), 1 84.3
Gekleurde teekening door H. G . ten Ca،e (1803—56)
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ontdekken. Dit betekent niet dat de maatschappij, de 
samenleving waarin zij leven er niet in betrokken moet 
worden. ءه werker moet dn؟ ook op dit punt in nauw 
contact ؛taan met instellingen, hulpverlener؛ , buurtbc- 
woners en act]egroepen etc. . . .
Het uitemdelijke doel op langere termijn is deze jongeren 
meer zelfstandig te leren handelen in die zaken die direct 
in hun belangensfeer liggen, zodat ze leren opkomen #٠٠٢ 
hun belangen ء» ze lf verder kunnen bouwen aan een 
betere toekomst.

(Wordt vervolgd) 

Bas Beekhuizen, Jongerenwerker van de Schroef

DE DEMOCRATISCHE 
MARCEL VAN DAM

Aansluitend op  de brieven van de commissie ad  hoe 
huuractie 1 9 7 6 , gepubliceerd in de Aktiekrant 1-1976 
en verwijzend naar de inlioud daarvan, t.w. ons protest 
tegen de aangekondigde huurverhoging  van 8%  heeft 
het cws zich in een schrijven dd. 4 maart 19 7 6  
opnieuw  gewend tot het Ministerie van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke (!)rdening. In de brief spreekt 
het CWS haar grote veronttvaardiging uit over het 
besluit van staatssecretaris Van Dam  dat geen form u
lieren ٥  1062-wit uitgeretkt mogen worden aan 
huurdersverenigingen ، ؛٨  -comités, waarop de huurders 
bezwaar kunnen  maken tegen  de door uw  ministerie 
aangekondigde huurverhoging.

De brief, waarvan afschriften gezonden  zijn naar de 
Gemeenteraad, de pers en  een aantal organisaties m et 
het verzoek om  adhesie, besluit ;
'H et wordt de huurders al steeds moeilijker gemaakt 
protest aan te tekenen  tegen huurverhogingen, die 
vooral door veraaarlozing van het huizenbezit door 
particuliere huiseigenaren volkomen ongerechtvaardigd 
zijn, maar het hek is nu  helemaal van de dam.
In een  buurt als de onze, m et een percentage bejaarde 
inwoners wat boven het landelijke ligt, leidt een besluit 
als voornoemd helemaal tot een catastrofe en  is de 
huisbaas de lachende derde, want, hoe al deze mensen, 
die vaak nog in krotten  wonen, te bereiken om  hen  
behulpzaam  te zijn?

Het door staatssekretaris Van Dam  genomen besluit 
maakt de democratie tot een farce en toont hem  als een 
waardige nazaat van voormalige ministers als Udink en
Schut-

Bekend is dat gelukkig in  den  lande een storm  van 
protest is losgebarsten tegen  deze ondemocratische 
handelwijze Bij deze protesten  sluiten  wij ons aan en 
eisen ogenblikkelijke intrekking  van het verbod.’

De brief was namens het cws getekend door de voor
zitter en  de secreraris

Dc belangrijkste oorzaak die maakt dat bovengenoemde 
jongeren het slachtoffer zijn van hun fnaat؟chappeli)ke 
sitiratie, komt voort u،t de belabberde positie van de 
arbeidersjeugd in deze maatschappij — en vooral op dit 
moment, tijdens een krisisperiode, springt die alles 
behalve rooskleurige positie van die jongeren in het oog. 
Ik heb het dan over de door ٤٥ langzamerhand niemand 
meer ontkende achtergestelde positie van die jongeren 
door de jaren heen, in zaken als huisvesting, onderwijs, 
loon en werk (het hoogste percentage werklozen vind je 
onder jongeren!). u،teidel،jk heb ik het dan over hun vaak 
vooraf bepaalde onzekere toekomst; deze gaat in feite 
gel،)K op met de grilligheid van de conjunctuur.

De officiële kanalen zijn niet gericht op dit soort 
jongeren. 1)ء door die organen geboden hulp wordt vaak 
veel te ingewikkeld gepresenteerd aan jongeren die 
moeilijk hun problemen onder woorden kunnen brengen, 
die moeite hebben met lezen en schrijven. Die hoge 
drempel schrikt hen af, en als ze er toch overheen stappen 
worden ze van de ene hulpverlenende instantie naar de 
andere verwezen of met een ingewikkeld formulier naar 
huis gestuurd. Al snel maken ze dan geen gebruik meer 
van officiële instanties en instellingen. In het 'beste' geval 
laten ze door vader, moeder of een hulpverlener uit hun 
naaste omgeving de ’boel’ tegelen.
Ze stemmen met als ze die mogelijkheid hebben, zijn 
geen lid van een vakbond, melden zich vaak niet op tijd 
ziek op hun werk, laten ingeval van werkloosheid hun 
bewijs van inschrijving bij het arbeidsbureau verlopen, 
bezoeken onregelmatig vormingsscholen• Kortom de 
meest elementaire kennis om wat هه» hun positie te doen 
ontbreekt hen nogal eensl Na verloop van tijd raken ze 
steeds dieper in de problemen. Ze schamen zich voor hun 
onmondigheid, voor hun afliankelijkheid, voor hun 
werkelijke problemen die ze niet hebben leren onder
zoeken en beoordelen. Hun maatschappelijke positie 
verschijnt voor hen als een natuurwet ; ze voelen zich voor 
een groot deel aan de gratie van die wet overgeleverd, 
daarmee krijgen de problemen die ze hebben voor hen 
kop noch staart. Het zijn vicieuse cirkels. En daar vechten 
ze op hun manier tegen, als 'Don  Quichotte’ tegen wind-
mol؟ n.؟.
Meestal kunnen deze jongeren hun  onvrede met het 
systeem, met de maatschappij waarin zij leven, alleen 
'indirekt' duidelijk maken. Hun maatschappelijke positie 
proberen ze dan met geweld te veranderen; Het is 
ongeveer te vergelijken met de massale vernietiging van 
machines door arbetders zonder werk gedurende de eerste 
ل  jaar van de I9de ecHw in Engeland, alleen zijn hier de آ
'demonische' krachten, de machines, verwisseld voor een 
’ " ' ' '  en duur bureaucratisch systeem.
De agressie van deze jongeren richt zich echter op de 
onvoldoende voorzientngen in de buurten, op de buurt
en clubhuizen, op de middelen in die buurthuizen, op de 
gemeenschapseigendommen, uiteindelijk op de gebrekkige 
matenële vorm waann hulp geboden wordt.
Deze agressie roept een reaktie op bij buurtbewoners, en 
bij mensen die gebruik maken van die voorzieningen — al 
zijn ze vaak nog zo gebrekkig — zij eisen, ondersteund 
door bepaalde diensten van de gemeentelijke overheid of 

dat er opgetreden wordt tegen onregel
matigheden en de daardoor ontstane materiële schade.
In de praktijk betekent dit dat de jongerenwerker onder 
druk wordt gezet, met de bedoeling zijn beleid om te 
buigen en juist deze groep jongeren te weren.
Deze jongeren moeten dus leren, samen met de jongeren- 
werker(s), de oorzaken van hun onvrede op buurtniveau

Dc geboorte van de spaarndammcr- cn de Zeehelden
buurt was een feit. Wel kan hict nog vermeld wojrcten 
dat ter vervanging van het fraaie Haarlcmmcfplantsocn 
terretnen be،,(li؛kbaat gesteld werden, die v ^ rh e en  
besremd waren voor gebruik van spoorwegen. Deze 
terreinen waren gelegen ten  noorden van de Haarlem- 
mertrekvaart, Op deze terreinen zou het Westerpark 
o n ا.ع 

Eerste paal na z o m e ^ a n t ie

Tot zover dit kleine stukje buurtgescli؛cd،;n؛s. We 
hopen dat hiermee enigszins de achtergronden belicht 
zijn van de gekozen naamgeving voor het bejaarden
tehuis, wat gebouwd gaat worden in onze buurt.
Er valt uitcraatd nog veel meer te vertellen over allerlei 
wetenswaardigheden uit het verleden van de (-١٧٧٢٢. 
Maar tijd en ruimte om dit re doen ontbreekt ons. 
Voorlopig hebben we nog te maken met een troosteloze 
aanblik van dichtgetimmerde woningen in de Assen- 
delftstraa،/?©lanen؛«:aat etc. Iher en daar woont nog 
een 'vcrloren’bcwoner, die zich wel erg ongelukkig zal 
voelen in deze rotzooi.
Hoe lang zal het nog duren  voordat een ieder uit het 
plangebied naar tevredenheid geholpen is door de 
dienst herhuisvesting. Het is tc hopen  voor alle betrok
kenen, dat dit v66r 1 juli a.s. allemaal rond ل؟ .

Het ligt in de bedoeling van de gemeente om na de 
bouwvakantie de eerste paal de grond in te slaan voor 
de bouw van de woonhuizen 'De Bogt’ en ’Dé Wester 
beer'.
Het Com it؛  wijkverbetering  spaarndam m erbuurt 
hoopt ٧ hierover op tijd  tc kunnen  informeren. Dit 
omdar het slaan van de eerste paal een vreugdevolle 
aangelegenheid is in een buurt, die de afgelopen zes 
jaar zoveel te lijden heeft gehad.

Chris de Vries

DE JEUGD EIST 
AANDACHT EN 
VOORZIENINGENH
Het gaat in de Spaarndammer- cn Zeeheldenbuurt vooral 

٨؛ «  jongeren die behalve hun werkloos zijn of onregel
matige werksituatie natuurlijk ook andere problemen 
hebben; Jongeren die on- of laaggeschoold zijn en 
waaraan door officiële instanties weinig aandacht wordt 
besteed, jongeren met huisvestingsproblemen, jongeren 
die leven in buurten waar gesloopt en gerenoveerd wordt, 
jongeren die door hun economisch achtergebleven positie 
zijn aangewezen op dc toch al niet zo beste voorzieningen 
in de vaak als buurthuis omgebouwde oude schoolge
bouwen 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 «وه  geen aandacht « ١٠٠٢ إءت’هء  kunnen opeisen zoals 
anderen dat doen!



ATTENTIE

Op verzoek van onze aftredende voorzitter, de 
u mede dat ١٧؛؛ heer p. H. Curière sr., delen 

 met ingang van heden zi؛n huisadres, ااا،ة■
T<^ponden،ieadres,؛straat 55 huis, vervalt als co 

contact- en redactieadres.
Vanaf heden loopt dus alles via ons Advi^- en 

,143 Informatiecentrum, Spaamdammerstraat
•53 58 82 telefoon

BIJ HET TER PERSE G A A N  De zgn. ’WITTE’ huizen

Openbare اااا>االأالال’ا’ا

In 1975 zijn آء weer honderden nieuwe lezers geschreven  
maar nog niet iedereen ؛٨  de buurt kent de openbare 
Bibliotheek in de Nova Zemblastraat.

Er bestaat daarom sinds enkele jaren de Werkgroep Biblio 
tbeek die meer bekendheid wil geven aan het bibliotheek• 
filiaal.
Extra aandacht is besteed aan het gezelligheidsaspect 
(nieuwe Iccstafclstoclcn in de afdeling voor volwassenen, 
stoeltjes in de jeugdafdeling en meer planten en bloemen). 
Er zijn reeds twee open  Huis avonden geotganiseerd 
waarbij de buurtbewoners tijdens het drinken van een 
(gratis) kopje koffie, kennis konden maken met de biblio
theekmedewerkers en de grote ء ه «ءاا ء؛  boeken en tijd
schriften.
De Kinderboekenweek wordt ieder jaar feestelijk gevierd. 
Zo maakten de schoolkinderen van de buurt zelf boeken 
en was er een feestmiddag.

In de komende tijd starten we «'، ?،؛٢  met nieuwe 
activiteiten en zetten ons in voor de toekomstige nieuwe 
behuizing.
Welke buurtbewoners willen ziçh hiervoor, met de andere 
leden van de werkgroep, actief inzetten ? Heeft u belang
stelling? Kom dan even langs. De openingstijden zijn als 
volg!

VOLWASSENEN 
2—5.30 
2—5.30

7 - 9

7—9

1— 9
gesloten

 2—5.و0
30 .3—11

JEUGD
maandag 2-5.30 
dinsdag 2-5.30 
woensdag 2-5.30 
donderdag gesloten 
vrijdag 2-5.30 
zaterdag 11-3.30

TENTOONSTELLING VERHALEN EN GEDICHTEN van 
buurtbewoners.

In de bibliotheek willen we een tentoonstelling maken van 
verhalen en gediehten gemaakt door mensen uit de wijk.
Als u een vlotte pen heeft, laat uw eigen gemaakte 
verhalen en gedichten met in een laadje liggen « ، ٢ laat 
er م0مح  anderen van genieten en breng ze naar de 
bibliotheek.

Tot ziens!

Openbare Bibliotheek 
Nova Zemblastraat 90a

Ellen Perquin 
Anneke Lanting Texel

ه

Van de Paulusschool is de 
volgende brief binnen
gekomen:

Mijne Heren,
De rommelmarkt was weer een geweldig succes.
Hartelijk dank voor het plaat؛>en van het artikeltje in uw 
krant.
Met vriendelijke groeten,
Zr. Alexa Velp.

De brief was vergezeld van een stoffelijke bijdrage. 
Nogmaals onze dank hiervoor!

I>  bewoners van de zgn. 'witte huizen' (in werkelijkheid 
drie kleuren) t.w. As؟endelftstraat 34-ةمح en Wormerveer- 
straat 2 t/m  14 zijn door het c w s  uitgenodigd voor een 
b^wonersvergadering ه 2و ء  maart 1 9 7 6 . Besptoken zal 
moeten worden wat de bewoners willen, cr moet een be
wonerscommissie worden gekozen en dan: knokken. 
Zonder vooruit te willen lopen op dc vele gerechtvaardigde 
klachten zal vrij zeker het enige alternatief zijn: slopen 
met die hap en nieuwbouw

1 APRIL

Eindelijk is het zover. Op 1 april IS de eerste paal de grond 
ingegaan voor de bouw van 72 woningen in de Nova 
Zemblastraat.
F.en taai gevecht heeft tot resultaten geleid. NU VERDER. 
Geknokt moet worden voor dc resterende 170  w©n؛ngcn 
waaroor ruimte geschapen kan worden, en dan de huren 
hè. BETAALBAAR UIT HET BESTEEDBARE TOON!
Van d e  b ^ a p e m n g s s l o k o p  IS n i e t  e e n s  e e n  k w a r t  m il j a r d  
n o d i g  ٨ ٨ ٦  rws e n z .  u i t  t e  k o p e n  o m  g r o n d  v o o r  d e  

s o c ia l e  w o n i n g b o u w  vrij t e  k r i j g e n .
Her antwoord, lezers, is aan u. Wat is belangrijker: 
WONINGEN OF STRAALJAGERS?

80 JA a R

Op zondag 14 maatt 1976  vierde ل،،؛ر Maassen zijn 80ste 
verjaardag. Door zijn kinderen werd hem in het ?olanen- 
theater een receptie aangeboden. Tientallen gaven 
acte de-ptésence, w؛iarondet Uw voorzitter, tevens partij
genoot vanjan. u it  aller naam werd de oude vechtjas nog 
vele gelukkige jaten met zijn Suze toegewenst. Evenals het 
echtpaar Buiten ook de familie Maassen; ?ROFICIAT.

't Is niet te geleuven

Sinds 1974  vecht ons d.b. lid Joop Douw voot het plaatsen 
van de zgn. 'Amsterdammertjes' in dc Assendelftstraat 
tussen Houtriiksrraar en Polanenstraat.
De onevenzijde is nu gesloopt en aan dc evenzijde woont 

ر0داه  nog met twee andere bewoners die zeer binnenkort 
ook moeten verhuizen, o ^  het trottoir geparkeerde 
auto’s zijn er dus niet meer. WAL DENKT u.
Dc gemeente heeft thans 'Amsterdammertjes’ geplaatst, 
nu van geen enkele betekenis meer. W AT ZEGT u : 
VOORTVAREND ?
Zelf؛ voor een onbewoonbaar verklaarde woning die 
binnenkort wordt gesloopt, schuin tegenover Joop, is een 
tijdens dc storm omgewaaide boom vervangen door een 
nieuwe. Ja, als luie gemeenten vlug worden zijn ze niet 
meer te houden behalve met de sloop van krotten.

22 MAART 1976

lie t komt cr eindelijk van. Op 22 maart komt in bijna alle 
binnenstraten éénrichtingsverkeer en in augustus a.s. de 
eerste verkeerslichten op dc kruising spaarndammerdijk- 
Oude Hcmwcg—Oostzaanstraat
Veiligheid voot de 'Zonnehoekbewoners'. Wat zegt u, de 
Spaarndafamerstraat, ja, die wordt nog gevaarlijker. Voor 
de oplossing daarvan kunt ٧ zieh het beste wenden tot de 
winkeliers.

DE WIJKVERPLEGING

Voor vragen en problemen over ziekte, verzorging, dieet, 
medicijnen, aanpassingen in woningen, enz. kunt u 
te rech t:

maandag t/m  vrijdag'. Hembrugstraat 39 (hoek Hembrug- 
' ' telefoon: 84 00 31 tussen 1 3 .00

en 14.00 uur.

u kunt direct langs komen op het spreekuur. Ve^ijs- 
bric^e van huisarts of specialist niet nodig.

Weekend; Centrale doktersdienst, telefoon 42 52 77.

aan van deze krant waren de hierna؛ ؛ - Bij het ter perse 
genoemde activiteiten gaande, in voorbereiding of in-

,middels afgesloten

1700

In he، kader van dc actic van dc petitie tegen dc huurvcr- 
hoging etc. werden door de werkers van de CPN afd. 
spaatndam, hçt AK2 cn bet cws plusminus 1700 hand- 
 ekemngen van overwegend hoofdbewonets ingezameld؛
De gulheid waarmee geld voot de aktic werd gegeven is 
van dien aard dat gezegd kan wotden dat alles financieel 
Êedekt is.
Besprekingen zijn gaande (de uitnodiging is reeds ver
zonden) om dc staatssecretarissen Martel van Dam en Jan 
Schaefer op zaterdag 27 maarr naar Amsterdam te krijgen 
om dc over hccl Amsterdam ingezamelde handtekeningen 
tijdens een protestbijeenkomst in het Bavohuis aan hen te 
overhandigen.

HUURVERHOGING — 
NEEN

Vele tientallen buurtgenoten hebben van de geboden ge
legenheid gebtuik gemaakt om in ons I^oi™ atie،entrum, 
Spaamdammerstraat ا4ءق  formulieren in te vullen waar
mee geprotesteerd wordt tegen de 8 ٥٨١ huurverhoging cn 
geweigerd wordt deze tc betalen.
En dat in een buurt waar 'nnndrrden gezinnen door de 
renovatie nog buiten dc huurverhoging vallen of 
slachtoffer zijn van de beruchte ’vijf jaren clausule’.

HET OOSTEN

De bewoners van de 22 nieuwe woningen in de Spaarn- 
dammerstraat werden door de W onin^uw vcreniging  
'Het Oosten' verblijd met de mededeling dat ze dit jaar 
de huureerhoging niet behoeven te betalen (wetteii)k) 
maar . . . er is op dc boekhouding van dc WBV een 
foutieve berekening gemaakt.
Wacht, dachten bestuur en directie, geen huurverhoging, 
dan maar de stookkosten met 70‘  omhoog. Moet je nog ٧٢؛

ئاءم1تقءزء
We hadden daarover een gesprek met Jan dc Roode, lid 
van het cws eft huurder van 'Het O osten'. Hij was al aan
het mobiliseren geslagen. 

st samengesteld؛؛cl؛t؛In overleg met het cws is een p ، t 
die door de bewoners getekend kan worden en waarmee
wordt geëist;

'Fouten maken is jullie zaak, maar dan ook zelf betalen en 
geen foutieve boekhoudkundige berekeningen van stook- 

door de bewoners laten االةط، bosten,met terugwerkende
betalen.'

Met de bewonerscommissie die thans in oprichting is om 
dc tafel, boeken open en ook de zgn. ’normale verhoging’ 
die betaald zou moeten worden bespreken, 

zegtjan, maar dat is nog niet alles. Kijk eens naar onze ؛Ja 
gemeenschappelijke tuin. NU, DAT IS GEEN TUIN,
MAAR PUIN.
Dc bijdrage voor het tuinfonds stijgt echter per 1 april a.s. 
van ƒ 2 ,— naar ƒ3 ,—. De aanleg is echter verwerkt in de 

tc onderhouden is ؛¥الل bouwprijs en de huur; daar cr niets 
aan dc petitie tocgcvoegd de eis: terugbetaling van reeds 
betaalde gelden en pas instelling van een tuinfonds na
oplevering van de tu in.
Tot slot dc cis tot het beleggen van een bewonersver- 

r de bewoners hun grieven ter ،afel kunnen؛(؛،gadering w 
brengen en hun eisen kunnen verdedigen. Aan dc bak 

!jongens, op het cws kunnen jullie rekenen

G efelic iteerd !

Na een jarenlang gevecht is het eindelijk gelukt het hoog
bejaarde echtpaar Buiten aan cen gerenoveerde woning re 
helpen. Opa, oma en dochter: PROFICIAT.
Nog vclc gelukkige jaren op het Zaanhof.



Een eerste paal in de 
Spaarndammerbuurt!
Donderdag april heeft wethouder Kuypers v ل  an  Volks
huisvesting de eerste paal geslagen van een blok van 72 
woningen aan de Nova Zemblastraat, dat daar gebouwd 
zal worden in opdracht van de woningbouwvereniging 
Het Westen.

Volwassenen op herhaling

Dczc winter is in de buurt een cursus gestart. O uden  
op herhaling geheten. Dit gebeurt in de Smallcpad- 
school sinds eind  januari, in de Van Noortschool en  in 
het buurthuis Sp̂؛ rn d am  sinds eind februari.
Tijdens de cursus wordt de kennis die vroeger op school 
geleerd is, maar daarna weer wat weggezakt, bijge
spijkerd. Het gaat in de eerste plaats om  taal en 
rekenen. Men oefent bijvoorbeeld in het schrijven van 
brieven, Er worden sommen gemaakt. Met de deel
nemers van de cursus wordt overlegd over de inhoud  
van de lesprogramma’s.
De eursus wordt door de buurthuizen  en de scholen ge
zamenlijk georganiseerd. Het waren de oudercommissies 
van de scholen die hierom  gevraagd hadden.
Voor de eerste serie lessen heeft men alleen de ouders 
van de leerlingen die de basisscholen bezoeken de 
gelegenheid gegeven aan deze cursus deel te nemen. 
Dit is om  praktische overaegingen gedaan: de m an
kracht en  de beschikbare geldmrddelen zijn beperkt. 
Het Actiecomité heeft aan de organisatoren van de cur
sus gevraagd te bekijken of  deelname aan ، ١؟  cursus na 
de zomervakantie niet kan openstaan voor iedere vol
wassene in de buurt die er belangstelling voor heeft. Bi؛ 
de subsidie-aanvrage voor bet komende seizoen zal 
daarmee nu  rekening gehouden worden.
De eerste reacties van dc deelnemers zijn gunstig. Er 
wordt met plezier in de verschillende groepen gewerkt. 
Voor inlichtingen kan men terecht bij de buurthuiswer- 
kers in ’t Turfschip en op de scholen.

_______  ACZ

SPREEKUUR AKTDECOMITE ZEEHELDENBUURT

DONDERDAGAVOND  0 ل9.00—20.ه  uur in ’t Turf
schip.

SPREEKUUR OPNAMEKOPPEI Zes jaar en dus .. .

HET W AS EEN 
KNALD AG!

Dank zij de hartelijke belangstelling en de sympathie 
van de buurtbewoners is het slaan van de eerste paal in 
de Barcntszstraat voor ons een onvergetelijke dag ge
worden. Dc foto's die wij ervan hebben, zullen voor 
ons altijd  een herinnering blijven.

Tevens bedanken wij de woningstichting Labor voor het 
mooie wandbord en de Firma Staartjes en La Grouw  
voor het prachtige bock.

Dien  en  Nico van Dijk

Alle hulde van de bewoners van de omgeving Rogge- 
veenstradtaan de slopers en de werkers van de renovatie 
VOO1 het schone aangezicht van die straat «ع werktijd  
an tijdens het weekend.

Overblijvertjes op de Hudsonschool.

Ja, als je zes jaar bent o f  wordt ga je n aa r’dé grote 
school. De kleuters van de Klimroos hebben  al op ver
schillende manieren kennis gemaakt met de Hudson- 
school, de enige openbare school in de Zeeheldenbuurt. 
En w ar  voo r  school!
Er zijn mooie moderne methodes en allerlei audio
visuele hulpmiddelen. De leerkrachten streven ernaar 
de kinderen zoveel mogelijk kennis bij te brengen op 
een prettige en  sfeervolle manier en wel zo, dat ieder
een naar zijn eigen kunnen  op de voor hem  of  haar 
geschikte vervolgschool de beste resultaten kan bereiken. 
W e hebben  ook een uitstekende begeleiding voor de 
buitenlandse kinderen.
Naast het leren worden nog een aantal andere dingen  
voor de kinderen geregeld, zoals het organiseren van 
een werkweek in Huizen  of Nunspeet of  Renkum  of  
Valkeveen; gelegenheid om  zwemmen ءء leren in de le  
en 2e klas; schooltuinen; meedoen m et sporra، ؛،v،tei؛en 
en nog vele andere prettige dingen.
Ouders die overdag werken, kunnen  hun  kinderen over 
laten blijven. Hiervoor zal gelegenheid komen in  ’t 
Turfschip, waar m et ingang van het nieuwe schooljaar 
door het buurt- en clubhuiswerk een tussen-de-middag- 
opvang zal worden georganiseerd, tegen een geringe 
vergoeding (zie elders in dit blad). Tot nu  toe was dit 
in de school.
Kom t ٧ eens, ٧ mag uw kind meebrengen  voor een 
kijkje in de eerste klas. Veel ouders hebben  dit reeds 
gedaan, maar nog lang niet iedereen.
Kom  kijken op de Hudsonschool en geef uw kind hier
voor op.

De oudercommissie van de 
Hudsonschool.

Teeneravond in 't Turfschip.

Iedere dinsdagmiddag 15.00— 18.00 uur in de Rogge- 
veenstraat 25, tel. 242725.
Het spreekuur wordt gehouden door dc heer w. s. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en  mevrouw Y. c. 
s. Vehmeyer van de Woningbouwvereniging Labor. Op  
dit spreekuur kunt ٧ terecht met al uw vragen over de 
woningverbetering in de Zeeheldenbuurt.

AKIIVTIHTEN VAN HET 
BUURT- EN CLUB^IS- 
WERK I N ’t TURFSCHIP
ROGGEVEENSTRAAT 12, TEL£FOON 247589.

Teeneravond: maandagavond 00. ول00—2ث .  uur. 
Kosten ƒ 1 ,— ; 15 jaar en  ouder.
Kienen: dinsdagmiddag 14.00— 16.00 uur. Kosten 
/ ه , هو  per keer. Kleine prijsjes zelf meenemen,

0 ؛ا،ه  Huis: donderdagmiddag  14.00— 16.00 uur. 
Kosten ƒ  0,50 per keer,

Damesgymnastiek؛ donderdagavond 19.00—20.00 uur, 
donderdagavond 20.00—21.00 ٧ . Plaats: gymnastiek
lokaal Hudsonschool. Kosten: ƒ 6 ,—  p. maand. Na 
afloop koffie drinken  in ’t Turfschip.

Open  Huis: laatste zondag in  dc m aand, 14.00— 16.00 
uur, bijdrage vrijwillig.

SPREEKUUR ^KVERPLEGING  
IIMMII.  BRLMAN

Maandag 114. 00— .uur ق.30
Woensdag 13-30— 14.00 uur.

TUSSEN DE M IDDAG  
O PVANG IN DE 
ZEEHELDENBUURT

Binnenkort gaat er in d r  Zeeheldenbuurt een opvang 
starten  voor kinderen die tussen de middag  niet naar 
huis kunnen.
In de Spaarndammerbuurt is cr al jaren een tusscn-dc- 
middagopvang in de buurthuizen  Ons Huis en De 
Schroef.
In de Zeeheldenbuurt konden  dc kinderen, als het niet 
anders kon, wel terecht op dc scholen. Langzamerhand 
blijkt dit echter voor de scholen toch een hele belasting 
te worden. Het is een extra verzwaring voor het onder
wijzend p e rs o n e e l,  dat tussen de middag  allerlei andere 
taken heeft. Dat is jammer voor de kinderen, om dat zc 
in dc 2 ٧٧؛  die ze ©verblijven weinig aandacht krijgen. 
Ook het op straat blijven is zeker m de wintermaanden 
niet altijd leuk cn met het toenemende verkeer wordt 
het ook steeds gevaarlijker.
Daarom  is er in dc buurt door de scholen, door de 
Zuiderspeeltuin, door hel Actiecomité Zeeheldenbuurt 
en door mij als medewerkster van het buurt- en 
clubhuiswerk naar een oplossing gezocht.
Dc opvang zal gaan plaatsvinden in 't  Turfschip. Boven 
dc grote zaal van het actiecomité zijn er enkele lege 
lokalen, v ia  dc subsidie van het buurt- en  clubhuiswerk 
bestaat nu  de mogelijkheid deze lokalen op te knappen 
en er weer bruikbare ruimtes van te maken.
In deze lokalen kan er dan  naar hartelust gespeeld 
worden: er komt een leeshoekje om  rustig te lezen enz. 
Als het weer goed is kunnen  we onder leiding n^ar bijv. 
het terrein van de Zuiderspeeltuin  gaan om  daar aan 
spel en  sport te doen.
De leiding zal in handen  zijn van een cr^arcn kracht. 
Per 1 augustus wordt er namelijk naast mij een tweede 
beroepskracht aangesteld.
Zo n ^ i g  zal er een beroep gedaan worden op mede
werkers uit de buuit, die hier dan  een kleine 
vergoeding voor zullen krijgen.

Dc tusscn-de-middagopvang is bestemd  vo؟ r kinderen 
van het kleuter- en basisonderwijs. Zo nodig kunnen  
de kinderen in groepjes van school gehaald worden.
Dc kosten van zo’n  opvang zijn gelijk aan die van de 
Spaarndammerbuurt.
Ze bedragen nu ƒ و,75   in de week; ƒ  2,75 voor het 
tweede kind  uit ccn gezin. Als kinderen één keer willen 
overblijven kost dat ƒ  1,50.

In de loop van de komende tijd  zullen we meer 
informatie geven.
Inlichtingen op ’t Turfschip, op de Hudsonschool en op 
de Klimroos.

Margot Kaldenba،h, 
buurt- en clubhuiswerkster.
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Verslag bewonersvergadering blokken K en L
dat in een later stadium  van de plannen  een 
voorlichtingsboekje van de kant van de gemeente zal 
komen.

Reactie van het actiecomité op de vergadering

£٢ was een goede opkomst van de kant van de bewoners: 
meer dan honderd. Het aantal mensen dat zich opgaf 
om  in  het bewonerscomité zitting  te nemen, viel echter 
tegen. Buurtbewoners, denk  er toch aan dat u, als ٧ 
werkelijk goede woningen tegen  betaalbare huren wilt 
krijgen؛ zelf moet zorgen bij de ontwikkeling van de 
plannen  betrokken te worden. Het actiecomité heeft de 
Afgelopen jaren maar al te zeer ondervonden dat het 
beslist nodig is aktief op te tr؟den als het erom  gaat 
bepaalde zaken van de overheid gedaan te krijgen.

Pas op  voor sloop!

 Tijdens de vergadering is door de won؛ngbouwveren-؛
ging en de gemeentelijke diensten gesteld dat de be
woners het geheel zullen Uitmaken of  er al dan  niet 
gerenoveerd zal worden. H et actiecomité vindt dit 
echter geen reële voorstelling van zaken. Men heeft 
namelijk niet erbij verteld wat er gaat gebeuren als er 
besloten zou worden niet tot renovatie over te gaan. Er 
zullen dan aanschrijvingen door de gemeente op de 
woningen uitgaan. Een dergelijke aanschrijving betekent 
meestal dat het huis niet voldoet aan de bouwverorde
ning en dat de eigenaar bepaalde gebreken moet her
stellen. Gezien de toestand van de beide woonblokken 
zijn die aanschrijvingen wel te veiwachten. Te verwach
ten valt ook dat de w ningbouw vereniging  niet tot 

n؛،؛،.rg؛-gtondig  opknappen  van de woningen zal ov 
□it zal ze namelijk een kapitaal aan geld gaan kosten, 

t ze bovendien niet in de huren  mogen berekenen؛ ، ,w 
om dat het opknappen  onder achterstallig onderhoud 
valt. D it zal dus leiden tot sloop van de woningen.

W e eisen van de overheidsdiensten en  van de woning
bouwvereniging een volleoige opening  van zaken hier
om tren t.

ACZ

26 februari j.1. heeft een bewonersvergadering, ge
organiseerd door de woningbouwvereniging Labor (?) 
plaatsgevonden. Het doel van de avond was te komen 

أ0ا  de instelling van een bewonerscommissie van de 
blokken K  en  L. Deze bewonerscommissie zal zitting 
nemen in het aan te stellen bouwteam  dat de renovatie 
van de blokken K  en  L zal begeleiden. In het 
bouwteam  zullen vertegenwoordigd zijn: ل . de be
woners, 2. de gemeentelijk،" dienst V olk^ isvesting , 3. 
de dienst Herhuisvesting, 4. het Actiecomité Zeehelden
buurt, 5• dc architct, 6. de woningbouwvereniging als 
opdrachtgever.

De heer Elshove, directeur van de woningbouwvereni
ging, verzekerde dat er beslist nog geen plan klaar ligt. 
De architect moet eerst de toestand van de woningen, 
de stand van het waterpeil en  dergelijke onderzoeken 
om  de mogelijkheden voor de blokken K  en L te 
kunnen  bepalen. Dan  spreken de bewoners zich uit aan 
de hand  van een woonwensenonderzoek. De uitslag 
daarvan zal bepalen wat er met de woonblokken K  en أ  
gaat gebeuren, zei de heer Elshove.
Het zou gunstig zijn om, indien  mogelijk, dit plan te 
laten aansluiten bij de nu aan de gang zijnde renovatie 
en nieuwbouw. Dit betekent dat in  het najaar 1978 met 
de uitvoering van de plannen  begonnen z؟ u moeten 
worden. Uitgangspunt van het ؛ال)؛آا  moet zijn: goede 
woningen, tegen  betaalbare buren.

De heer Eetdhuijzen, voorzitter van het Actiecomité 
Zeeheldenbuurt, wees erop dat renovatie een ingrijpen
de zaak is. De liuren zullen omhoog gaan. Om  deze 
betaalbaar te houden  is samenwerking van alle betrok
kenen nodig. Renovatie vereist ook een  goede sociale 
begeleiding. Denk  alleen al aan de vele bejaarden in de 
buurt.

De heer Van Oorschot van de Dienst Volkshuisvesting 
zei in zijn toespraak onder andere dat de gemeente 
Amsterdam  grote waarde hecht aan samenwerking met 
de bewoners. Hij was van oordeel dat het Aktiecomité 
Zeeheldenbuurt borg staat voor een goede belangen
behartiging.

De heer Grotendorst van de dienst Herhuisvesting zei

Bewonereoverleg 
renovatieblokken
19 tebruarij.1. vond de derde bewonersvergadering van 
de renovatieblokken in de Zeeheldenbuurt plaats.
O p  de bcwonersvergaderingen, die georganiseerd 
worden door het Actiecomité, zitten bewoners met het 
opnamekoppel, vertegenwoordigers van de woning
bouwvereniging Labor/Eigen  Haard, Herhuisvesting, 
het architectenbureau, om  de tafel om  problemen be
treffende de renovatie te bespreken.
Er was deze keer een  flinke opkomst.

Hijsbalken
Een van de belangrijkste punten  die naar voren 
kwamen, was het ontbreken  van hijsbalken in het reno- 
v^icprogram m a. Deze waren in  het programma van 
eisen van Volks^uisvestjng over het hoofa geziep. Bij 
uitplaatsing op de wissclwoningen ondervonden  de be
woners aan den  lijve wat het zeggen wil zonder hijsbalk 
te moeten  verhuizen. In de blokken H  en I zullen na de 
renovatie de trapportalen  kleiner zijn dan  nu. Hoe dan 
de grote meubelstukken naar boven te krijgen was 
iedereen een raadsel.
De vergadering besloot tot een bandtekeningenaktie 
over te gaan. De handtekeningen  zijn met een 
begeleidend schrijven verzonden naar de Dircktie van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie 
Noord-Holland, die ١٢١ Haarlem  gevestigd is. Er zijn 
afschriften van deze brief verzonden aan de minister 
van Volkshuisvesting te Amsterdam, de directeur van 
dc Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam, aan de 
gemeenteraad van Amsterdam  en aan de W oningbouw
vereniging Labor.
Inmiddels is u  t Den Haag bericht ontvangen dat de؛
hijsbalken alsnog in het renovatieprogramma zullen 
worden opgenomen. ر عإ , إ

Speelterreintje 
Zoutkeetsplein
Al vanaf het begin ل97ث  zijn er plannen  het speel- 
terrcintje op  het Zoutkeetsplein te vernieuwen en naaar 
de watcrKant te verplaatsen,
O p  dit mom ent ligt het terteintje zeer gevaarlijk t.o.v. 
de er langs lopende rijweg.
Ook de Smallepadschool zou graag uitvoering van de 
plannen zien: de school heeft geen eigen speelterrein, 
zodat de leerlingen van het Zoutkeetsplein  gebruik 
moeten maken
De Smallepadschool en het Actiecomité hebben  een 
gezamenlijke brief gestuurd naar Publieke W erken van 
Amsterdam, met het dringende verzoek de gereed 
liggende plannen  zo spoedig mogelijk u .t te voeren؛

Voorzitter Jan Eerdbuijzen in gesprek m et buurt
bewoners.
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Een vermanend woord van de wijkagent.
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