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GRANDIOZE OVER- 
WINNINGVANENVOOR 
DE BUURT

Sinds twee maanden gonst het op het Zaandammer- 
plein van de geruchten. De Gemeente zou van plan 
zijn om een kolossale huur- en stookkostenverhoging 
door te voeren. Voor de gerenoveerde gemeente- 
woningen werden verhogingen genoemd van tussen de 
f40,— en f120,— ^er maand!!!
Verzoeken van de Huurdersvereniging ١ om
volledige informatie hierover werden afgewezen met de 
mededeling ’dat er nog niets over bekend was’.

2 en duizendkoppige menigte was woensdagmiddag£ 
1. in de Spaarndammerbuurt aanwcïig om tc؛ maart 

zien hoe mevrouw Volkers—van der Hoek (79 jaar oud) 
met assistentie van minister president Joop den Uyl de 

her be- ٧،؛ ٢٦ eerste paal dc grond insloeg voor de bouw 
jaardcnwooncomplex 'Dc Bogr’ (verzorgingsgedeelre) 

gedeelte.) ت؛ءج ح ل ة ا ت en 'De Westerbcer’ (آلا

Van alle kanten uit de buurt waren jong cn oud samen- 
gestroomd om dit heuglijke feit luister bij te zetten. 
Tevens waren aanwezig staatssecretaris Jan Schaefer, de 
wethouders Kuypers en Van der Eyden en een groot 
aantal gemeenteraadsleden, o.a. mevrouw Alie van 

(.٧١١٨)? Dijk—Stol (CPN) cn Rob Stam

ه
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ANDERE SAMENSTELLING VAN DE REGERING

Door spreker werd onder woorden gebracht, wat bij een 
groot aantal van de buurtbewoners leeft, namelijk dat 
de regering-Dcn Uyl-Van Agt een voortvarender stads- 
vernieuwingsbeleid had dienen te voeren. Dat dit de 
afgelopen vief jaar, ondanks de beloften en hoopvolle 
verwachtingen bij de start van deze regering in 1 و7ث , 
niet is gebeurd, kan maai tot één mogelijke conclusie 
leiden, namelijk dat er een wijziging van de regering؟- 
politiek en de regeringssamenstelling plaats moet 
vinden voor een werkelijk ^ogressief stadsvernieuwings- 
beleid. Een beleid wat werkelijk uitgaat van de 
belangen van de werkende mens en de kleine zei؛- 
standigen.

Den Uyl had in zijn speech weinig weerwoord op de 
fundamentele kritiek van De Vries op zijn beleid.
Hij kwam er niet onderuit om toe te geven, dat veel 
zaken op het gebied van de stadsvernieuwing bij deze 
regering te lang duren, dat tal van problemen nog lang 
nier opgelost zijn.
Den Uyl erkende tevens dat de bouw van hc؛ bejaar- 
denwooncomplex in de allereerste plaats een succes voor 
de buurt is, die daar samen met de vertegenwoordigers 
van CPN cn PvdA uit de gemeenteraad van Amsterdam 
zo hard en eensgezind voor heeft geknokt.

Na de kritische woorden van Chris de Vries en het 
antwoord van premier Den Uyl daarop, werd de eerste 
paal onder groot enthousiasme de kleffe grond inge- 
dreven.
Ballonnen gingen de lucht in, vuurwerk knalde en de 
buurtbewoners juichten!

Bij deze wil het bestuur van het c w s  mevrouw 
Volkers, één van de felste en oudste voorvechters van de 
belangen der oudere buurtbewoners uit de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt, bedanken voor haar 
bereidwillige en zelfbewuste medewerking aan een zo’n 
enerverend evenement ااأ؛ > het ,؟،aan van de eerste paal 
voor het bejaardentehuis!

Redactie CWS

Op 21 febtuari jl. werd de stilte eehter verbroken.
Op die datum maakte het (Gemeentelijk Woningbedrijf 
namelijk bekend — buiten het bestaande buurtoverleg 
om — dat er geen sprake was van geruchten, maar van 
een keiharde «؛aliteit.
De verhogingen zullen de gemeentewoningen voorgoed 
totaal onbetaalbaar maken voor de huidige bewoners, 
waarvoor de renovatie is uitgevoerd.
Dit is een grove aantasting van alle afspraken met 
Gemeente en Den Haag die in de afgelopen tijden ge- 
maakt zijn. Het gevolg is; Een massaal en eensgezind 
protest van alle huurders van gemeeotewoningen in 
onze buurt.
De bewoners hebben duidelijk laten merken dat ze het 
er niet bij laten zitten. De beuk gaat er nu ècht in. 
Massale akties zullen de verhogingen ongedaan moeten 
maken.

Wat zijn de feiten?
— Tegen de wens van de bewoners en de buurt in, 
worden de gerenoveerde gemeentewoningen uitgerust 
met blol؛verwarming. De beslissing om niet individuele 
verwarming maar blokverwarming toe tc passen werd 
door de gemeente doorgedrukt. De bewoners hadden 
het maar te slikken. Inspraak op dit punt werd in 1973 
niet geduld!
’Blokverwarming is immers véél goedkoper!’ roepen 
hoge ambtenaren keer op keer. De bewoners werden 
met een kluitje in het riet gestuurd. Zij weten nu wel 
beter.

— Keer op keer hebben de bewoners aan de orde ge- 
steld dat hun nieuwe woningen goed geïsoleerd moeten 
worden. Dat geldt natuurlijk ook voor de centrale ver- 
warmingsinstallatie en alle leidingen. Ondanks de 
harde voorschriften die er bestaan zijn de maatregelen 
nihil en van geen waarde.
Dat betekent dat zeer veel kostbafe warmte ’verdwijnt’. 
Door de forse kieren van de tochtende ramen, door de 
niet passende deuren, door de niet-ge'i'soleerde ketel- 
ruimten, enz. De bewoners worden echter wel geacht 
voor deze fouten ٢١̂  de gemeente te betalen!

Vervolg op pag. 3

BEJAARDENTE^IS TE LUXE

Voorafgaand aan het slaan van dc ccrstc paal werd het 
woord gevoerd door de heer Mulder, vertegenwoordiger 
van het bestuur van de Woningstichting Patrimonium, 
door Chris dc Vries namens dc Spaarndammer- en Zee- 
heldcnbuurt en door premier Joop den Uyl namens de 
(inmiddels demissionair geworden) regering.

Chris de Vries maakte in zijn toespraak de heer loop 
den Uyl en de heer Jan Schaefer duidelijk, dat het in de 
grond slaan van de eerste paal in de allereerste plaats 
een enorme, grandioze overwinning is van cn voor dc 
buurtbewoners, cn dat dc bijdrage van dc regering in 
deze zaak maar zeer bescheiden was.
De acties van het afgelopen ؛aar voor snelle bouw V 1  Ï1؛

het bejaardenwooncomplex zijn uiteindelijk beslissend 
geweest in de besluitvorming rondom het door Marcel 
van Dam ١٢١ augustus 1 و7ة  afgekeurde bouwplan, 
omdat zijns inziens de opzet van het te bouwen woon- 
complex te luxe zou zijn voor de spaarndammerbuurt!

NIET KRITIEKLOOS TCGENOVER 
REGERINGSBELEID

Chris de Vries maakte er in ?١١٨ speech gewag van dat 
de Spaarndammerbuurt zeer beslist niet kritiekloos 
sraat tegenover het gevoerde regeringsbeleid op het 
gebied van de stadsvernieuwing. De voorzitter van het 
CWS nam namens de buurtbewoners stelling tegen de 
volgende regeringspunten;

— tégen dc onbetaalbaarheid van de huren van nieuw- 
cn vcr^euwbouwwoningen;

— tégen het lage tempo van de stadsvernieuwing;
— tégen het nieuw in te voeren huur- en subsidie- 

beleid;
— tégen het te weinig beschikbaar stellen van de 

regering van financiële middelen voor de stadsver- 
nieuwing;

— tégen het opdrijven van de huren en de woon- 
kosten.

Met name de huurrondc van 7% per ل april werd in dit 
verband door hem gehekeld. Dc huurronde is gezien de 
nullijn-politiek die gevoerd wordt op het gebied vair de 
lonen, helemaal niet nodig.



BEJAAEDEN WOON- EN 
VERZORGINGSBELOD 
VEROUDERD
Nu de start van de bouw van het bejaarden-woon- 
complex ’Dé Westerbeer’ eindelijk ؟ل aangevangen en 
de contouren van het toekomstige gebouw al heel voor- 
zichtig zichtbaar worden op de bouwplek, wordt het 
tijd om ccn aantal kritische kanttekeningen te plaatsen 
bij de totstandkoming van dit wooncomplex.

Uit de ervaring van de afgelopen zeven jaar met betrek- 
king ٢٠٢ het ontwerpen van een bouwplan voor bejaar- 
den-woonvoorzieningen, heeft het bestuur van het 
Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt de con- 
clusie getrokken dat de laatste 25 jaar nauwelijks iets 
gunstigs is toegevoegd — door de afgelopen regering- 
en — aan het bejaarden-woonbeleid en het daarmee 
samenhangende verzorgingsbeleid.

Het hele financierings- en subsidiëringssysteem van ver- 
zorging en bewoning voor oudere bewoners, is dermate 
verbrokkeld en verouderd, loopt zo achter op de maat- 
schappelijke ontwikkelingen, dat we als Spaarndammer- 
buurt onmogelijk in staat konden worden gesteld om 
een werkelijk progressief vooruitstrevend voorzieningen- 
pakket voor bejaarden uit onze buurt te realiseren, 
©udere bewoners worden door alle regeringen kennelijk 
nog steeds beschouwd als een onproductieve en nnmon- 
dige groep uit onze samenleving.
Met ccn koopje probeert men van deze groep af te 
komen.
Alhoewel het te bouwen wooncomplex technisch goed 
in elkaar zit, hadden de verzorgingselementen ons 
inziens nog verbeterd kunnen worden. Het voert te ver 
om hier in deze krant inhoudelijk op door te gaan. 
Overigens hoeven dc oudere bewoners zich niet 
ongerust te maken. Het plan is op zichzelf niet slecht, 
maar het had inhoudelijk gezien op een groot aantal 
punten beter gekund.

Het is het c w s  in ieder geval gebleken, dat we nog 
heel ver weg zijn van het door velen gewenste ideaal, 
dat oudere bewoners zelfstandig zijn en zelfstandig 
kunnen blijven wonen, onafhankelijk van de mate 
waarin en de wijze waarop zij verzorging behoeven. 
Gezien de reeds aanwezige beperkingen in het 
bejaardenbeleid, vindt het betuur van het c w s  het 
ongepast, dat de regering Den Uyl-Van Agt financiële 
bezuinigingen heeft doorgevoerd op een groot aantal 
onderdelen van het bejaarden-woon- en vcrzorg؛ngsbe- 
leid, zonder dat daar iets positiefs voor de oudere be- 
wo(o)n(st)ers tegenover wordt gesteld. Ronduit een 
schandalige zaak!
Gelukkig dat wij als buurt een stokje voor deze be- 
zuinigingen hebben gestoken ten aanzien van het in 
onze buurt te bouwen tehuis.

Voor wat betreft het open bejaardenwerk is dat niet het 
geval. De komende jaren zal door de buurt hard ge- 
knokt dienen te worden voor een goed functionerend 
voorzieningensysteem voor de bejaarden, die zelf- 
standig blijven wonen. Dit goed-funct؛onerende voor- 
zieningensysteem is op dit moment a^ezig in onze 
buurt.

FEESTACIIVITEITEN 
BIJZONDER GESLAAGD
Rondom het feestelijke gebeuren van het slaan van de 
eerste paal werd ١٢١ een daarvoor opgerichte tent een 
groot aantal festiviteiten georganiseerd door:

het Wijkopbouworgaan
het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt 
het buurt- en clubhuiswerk 
het Aktiecomité Zeeheldenbuurt

dc samenwerkende kleuter- en lagere scholen

De activitcitcn begonnen dinsdagmiddag ل maart met 
een programma voor ouderen en eindigde woensdag- 
avond 2 m؛iait met het knalprogramma 'Je moet het een 
beetje versieren’, met muzikale omlijsting van het 
<•٨٨١}»' ’Return’.
Daar tussenin vonden zoveel geweldig leuke en gezel- 
lige activiteiten plaats dat het teveel is om hier te ver- 
melden.
Terugkijkend op het feestprogramma kunnen we alleen 
maar zeggen: llct was meer dan geslaagd!!
Eenieder die aan dit welslagen heeft meegewerkt wordt 
door het bestuur van het c w s  bedankt voor zijn/haar 
fijne en belangeloze inzet.

Twee personen willen wij in het bijzonder bedanken en 
wel Bart van der Linden en Cor Thesing.
Deze twee mannen hebben zich werkelijk uit de naad 
gewerkt om het feest te doen slagen. [>ank jullie wel, 
mannen! Een volgende keer doen we het weer zo! 
Verder willen we het bestuur van de woningstichting 
'Patrimonium’ cn de aannemer EBA bedanken voor hun 
financiële medewerking aan het festijn. Zonder deze 
hulp waren we niet ver gekomen. Bedankt!

FOTOTENTOONSTELLING
een groot succes
Voorafgaande aan het slaan van dc eerste paal voor het 
bcjaardenwooncomplex op 2 maart jl. werd 's middags 
onder grote belangstelling de fototentoonstelling 'Ze- 
ven Jaar Strijd voor Behoud Spaarndam' van he، c w s  
aan de Assendelftstraat no. و , officieel geopend door 
het bestuurslidjoop Douw.

In een gloedvol betoog wees Joop erop؛ dat al datgene 
wat de afgelopen jaren aan successen in de buurt 
bereikt is, tc danken is aan het harde knokken en 
poken van dc buurtbewoners verenigd in het c w s .  Dc 
fototentoonstelling geeft een goed beeld van deze be- 
wonersstrijd. Zij geeft de indrukken weer van de ups en 
downs van dc afgelopen zeven ز aren in dc woning- en 
wijkverbetering.

De fototentoonstelling, welke geheel verzorgd is door 
leden van het c w s  en actieve buurtbewoners, is tot in 
de puntjes verzorgd.
Hierbij worden de fotografen bedankt, die Zo goed zijn 
geweest om hun ın؛ıterı؛ı؛ıl beschikbaar tc stellen voor 
de fototentoonstelling. De fotografen zijn; Ton 
Omloo, Jan Siersma, Hans V.  d. Boogaard, John 
Muller, Paul Hoornweg, Nan Raap, cn Martijn Thor- 
becke. Ook danken wij hierbij de dienst Volkshuis■ 
vesting en de Ambtelijke Piojectgrocp voor hun mede- 
werking. Zonder hun financiële cn organisatorische 
steun w^s het onmogelijk geweest om deze indruk- 
wekkende tentoonstelling te doen plaatsvinden. Dank 
je wel, Hein van Oorschot, Nan Raap, Hans Boss en 
Freek Hasselaar!

Tot slot ه0ءا  dank aan de buurtbewoners die de ruimte 
aan de Assendelftstraat hebben vertimmerd en opge■ 
knapt en die de afgelopen maand zitting hebben 
gehouden in het fototentoonst^lingslokaal. Dank je 
wel Peter, Teun, Gerard en Gerard, dank je wel Nclis, 
Jan, Jan, John, Greet, Roel en Dik!

Met bestuur van het GWS

Het bestuur van het c w sBestuur c w s

king komen voor plaatsing in een tehuis. Is het gezien 
de schaarste van de toew؛؛z؛ngsmogel؛jkheden dan zo 
onbillijk of a-sociaal om te stellen dat geïndiceerde 
bewoners uit de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en 
eventueel uit de Staatsliedenbuurt, bij voorkeur als 
eerst؟ gegadigden in aanmerking dienen te komen voor 
toewi}zing.
Anders gaat het huis bezet worden door oudere be- 
woners, die door de C.R.1. daar geplaatst worden.

Indien de wethouder blijft weigeren om concreet 
inhoud te geven aan het buurtgerichte karakter van ’Dé 
Bogt’ en ’Dé Westerbeer’ dan zijn we door hem en de 
dienst bejaardenverzorging als buurt zwaar bedonderd! 
Een buurtbewoner uit Spaarndam wordt in zijn 
eigen buurt dan nooit honderd.
Gelukkig is het nog niet zover.
We hebben twee jaar de tijd om met de gemeente tot 
overeenstemming te komen hoe een buurtgericht 
opname- en indicatiebeleid verwezenlijkt kan worden; 
hoe het buurtgerichte karakter van het tehuis verder 
wordt ingevuld.
Het is nu maar te ■hopen, dat de Gemeentelijke Dienst 
Bejaardenverzorging eens op serieuze wijze wil praten 
over dit onderwerp en de buurt als volwaardige ge- 
sprekspartner daarin erkent.

Het bestuur van het c w s .

karakter wordt door de verantwoordelijke instanties uit 
de weg gegaan, laat staan dat we als buurt nog enige 
inspraak hebben in het toekomstig te voeren beleid.
Als het puntje bij het paaltje komt weigert de 
gemeente inhoud te geven aan het buurtgerichte 
karakter. Dit was de buurt bij de aanvang van het 
project wèl beloofd.
He؛ bestuur van het c w s  vindt dat, zowel voor de 
verzorgingskamers als voor de zelfstandige woningen, 
oudere bewoners uit de spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt of nabij gelegen buurten (zoals de Staatslieden- 
buurt), d؛e daar op grond van indieatienormen maar 
enigszins voor in aanmerking komen cn de wens te 
kennen hebben gegeven te willen wonen in het woon- 
complex, bij voorrang en voorkeur in aanmerking 
dienen tc komen voor toewijzing van een verz^tgings- 
kamer of ccn zelfstandige bejaardenwoning.
Tot dusver wordt deze wens weggewimpeld met het 
argument, dat de bejaarden zelf wel uit zullen maken 
of dit wèl of geen buurtgericht bejaardentehuis wordt. 
Dit is in wezen een drogreden, omdat in werkelijkheid, 
gezien het grote tekort aan verzorgingskamers en zelf- 
standige woningen met verzorging in Amsterdam, de 
bejaarden niet in vrijheid kunnen kiezen waar ze naar 
toe willen.
Er wordt voor hen gekozen en wel door de C.R.I.
In het bijzonder van het toewijzingsbeleid van deze 
instantie hangt het af of oudere bewoners in aanmer-

Buurtgericht opnamebeleid 
NU!

Ondanks een uitvoerige correspondentie daarover met 
de wethouder voor Sociale Zaken, de heer Van der 
Eyden (CDA), is nog niets officieels bekend hoe inhoud 
gegeven gaat worden ا ا ؛ا؛ا  het buurtgerichte karakter van 
het tc bouwen wooncomplex ’Dé Bogt' en 'De Wester-

Het CWS heeft van meet af aan — in woord en 
geschrift — de Gemeente Amsterdam en de dienst 
bejaardenverzorging duidelijk gemaakt, dat er samen 
met de wijkpost voor Bejaarden een buurtgericht 
opname- en in^licaticbcleid ontwikkeld dient te worden 
voor het b ^ ̂؛ denwooncomplex, met oiteraard een 
verantwoorde inachtneming van stedelijke en landelijke 
opname- en indicatienormen.

Het bestuur van het c w s  accepteert zeer beslist niet de 
afwijzende houding van wethouder Van der Eyden en 
de heer Mans (Dienst Bejaardenverzorging) aangaande 
de door haar naar voren gebrachte wensen en eisen. Een 
serieus gesprek met het c w s  over het buurtgerichte



HUURACTIE 
HUURSTAKING

Zowel in de laatste Wijkband als in deze Aktiekrant, 
kunt u هءهءل over de huurstaking, die georganiseerd 
wordt door de huurdersvereniging 'Spaarndam’ onder 
de bewoners van de gemeentewoningen. De meerder- 
heid van de bewoners op gerenoveerde woningen 
weigert de stookkostenverhoging van maar lic£st 50% 
t l m 160% te betalen. Tevens verzetten de bewoners 
zich daar tegen de niet-verplichte 7% huurverhoging. 
In een daartoe belegde vergadering hebben het Comité 
Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, het Aktiekomité 
Zeeheldenbuurt, de bewonerscommissies Amsterdam- 
Zuid, het Westen/Zaanhof, de Dageraad (voormalige 
WASP), bewonerscomité Eigen Haard-Spaarndammer- 
plantsoen, bewonerscomité het Oosten-Spaarndammer- 
straat en huurdersvereniging ’t Westen zich solidair 
verklaard met de weigeringsactie van de bewoners van 
de gemeentewoningen.
De gezamenlijke comités en commissies — uitge- 
zonderd de bewonerscommissie ’Patrimonium’ (inmid- 
dels hebben wél de bewoners massaal de petitie onder- 
tekend — besloten deze solidariteit met een handte- 
kening actie te ondersteunen. Dczc actie is gestart en 
loopt geweldig.
De eisen van de actie zijn;
— wij ondersteunen de weigeringsactie van de huurders 
van de verbeterde woningen aan het Zaandammer- 
plein/Spaarndammerdijk/Oostzaanstraat/Uitgeest- 
straat, van het Gemeentelijk Woningbedrijf, om de 
aangezegde stookkostenverhoging, die maar liefsr 50% 
t/m ل00%ا   bedraagt, en de huurverhoging van ل april 
niet te betalen;
— wij protesteren met grote klem tegen de niet-ver- 
pliclite huurverhoging (voor de bewoners van de nieuw- 
bouw Spâ؛ ndammerstraat verplichte huurverhoging) 
van 7% per 1 april;
— wij eisen van staatssecretaris Van Dam dat de huren 
van verbeterde nieuwbouwwoningen in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt dit jaar cn de daaropvolgende 
jaren worden bevroren, omdat deze huren voor de 
meerderheid van de huurders onbetaalbaar zijn of 
worden;
— wij overwegen bij niet-serieuze behandeling van 
onze eisen en de eisen van de huurders van het 
Gemeentelijk Woningbedrijf in de Spaarndammer- 
buurt, eveneens de huurverhoging van 7% te weigeren.

Getracht zal worden om gezamenlijk met bewoners van 
de gemeentewoningen deze handtekeningen te over- 
handigen aan wethouder Kuijpers op het stadhuis. 
Binnenkort hopen wij ٧ hierover meer te kunnen 
berichten.

Opmerkelijk is de voorlichting en berichtgeving over de 
huurverhoging van ل april jl. In een persbericht van de 
gemeente Amsterdam wordt de pers medegedeeld dat 
de huren van gerenoveerde woningen van o.a. Amster- 
dam-Zuid in de s^^ d am m erb u u rt niet verhoogd 
zullen worden. Dit is in werkelijkheid geenszins het 
geval. Ook de bewoners van Amsterdam-Zuid hebben 
een aanzegging gekregen voor een huurverhoging van 
7%.

In ’Onder Dak’, het informatieorgaan van de Amster- 
damse Woningfedcraties, wordt de ،ndruk gewekt, dat 
de huurverhoging van 7% op gerenoveerde woningen 
verplicht is en dat de huurders niet kunnen weigeren. 
Dit is geenszins het geval.
De bewoners kunnen wel degelijk weigeren als men 
klachten heeft. Dit omdat de huurverhoging op 
gerenoveerde woningen niet-verplicht is.
Men kan de huurverhoging weigeren tot eind april. 
Weigeringsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Advies- 
en Informatiecentrum van het c w s , spaarndammer- 
straat 143.

Het bestuur van het cw s.

— huurders van het complex Zaandammerplein en 
omgeving besluiten de eerstkomende tijd niet over te 
gaan tot het betalen van dc verhoging van de stook- 
kosten cn tot het betalen van de huurverhoging van 7 ٢۶٧ 
totdat ingegaan wordt op de eisen en wensen van de 
huurders.’

Natuurlijk had deze motie ook de instemming van het 
CWS, diverse bewonerscommissies en huurdersver- 
enigingen, PvdA, CPN en PPR, Wijkraad, dokter 
Garnier en de winkeliers.

En nu: Aktie
De bewoners verzochten de Huurdersvereninging om 
dc actie voor te bereiden en re organiseren.
Staande dc vergadering werd alvast een grote petitie 
aan dc Gemeenteraad gestart onder de volgende eisen;

Over de stookkosten;
— handhaving van de huidige kosten voor blokver- 
warming;
— uitlag en specificatie van de stookkosten per 
woning;
— isolatie van woningen, leidingen en installaties 
volgens rijksnormen;
— de kosten van blokverwarming mogen niet wezenlijk 
verschillen met die van andere projecten in de stad; zij 
behoren gelijk of ongeveer gelijk te zijn aan de kosten 
voor individuele verwarming.

Over d؛؛ huren;
— betaalbare huren voor de huidige bewoners: daarom 
moeten dc bijkomende kosten طم؛ة betaalbaar zijn en 
blijven;
— ccn huurstop voor 5 jaar op gerenoveerde woningen 
per ل april 77ول .

Inmiddels heeft ccn deputatie vau bewoners de petitie, 
die door 300 bewoners werd ondertekend, op demon- 
stratieve wijze aan wethouder Kuypers overhandigd.

De diiild bij het woord
Maar mer handtekeningen alleen zijn we er natuurlijk 
nog niet!!
Om de aangenomen motie kracht bij te zetten organi- 
seerde de huurdersvereniging een tweede vergadering 
op 16 maart. Dit werd de kortste vergadering die de 
buurt tot nu toe gekend heeft: de vergadering duurde 
nog geen 20 minuten!
Na de vergadering gaven de bewoners op massale wijze 
opnieuw uiting aan hun verontwaardiging: zeer veel 
formulieren voor weigering van huur- cn stookkosten- 
verhoging werden op dczc vergadering al ingevuld. 
Nadat zieken, bejaarden en invaliden thuis waren be- 
zocht hebben we de stand van zaken opgemaakt:

Op dit moment zijn er 170 woningen gerenoveerd en 
weer bewoond. Van deze ا7آل  bewoners weigen er ا6و  
de huur- en stookkostenverhoging te betalen.
Na korte tijd dat de aktie nu loopt is dit natuurlijk een 
klinkend resultaat en een س ؟آ  succes!
Op 7 april is de hele stapel formulieren door een 
deputatie van bewoners aan ondcrdirecteur Beekhuis 
van het Gemeentelijk Woningbedrijf op het Jan 
Bommerhuis aangeboden.
De heren van de gemeente hebben nu wel gemerkt dat 
de bewoners in de Spaarndammerbuurt niet gediend 
zijn van hun onzinnige voorstellen.

In de tussentijd hebben de bewoners niet stilgezeten. 
Voor hun ramen hebben zij stroken opgehangen. Vanaf 
de straat kunnen we overal lezen: ’Wij weigeren de 
huur- en stookkostenverhoging’.
Bovendien hebben de bewoners borden en spandoeken 
met die tekst aan de gevel opgehangen. Zo kan 
iedereen, die bijvoorbeeld op de Spaarndammerdijk 
rijdt, duidelijk zien dat de bewoners van de gemeente- 
woningen het er niet bij laten zitten, 
u  zult begrijpen dat de actie de komende tijd voortgaat 
en dat aan diverse instanties en buurtgroepen verzocht 
is om onze strijd te ondersteunen.

Pas als ingegaan wordt op de eisen en wensen van de 
bewonere valt er weer met ons te praten!

Namens Huurdersvereniging 
Spaarndam
Paul Hoornweg (voorzitter)

gemeente woningen)) ل Vervolg van pagina

— Het woningbedrijf probeert hun schuld weg tc 
praten met dc opmerking dat de 'bewoners als idioten 
stoken’. Een woord van protest van onze kant tegen 
deze minderwaardige uitlating IS wel even op zijn
plaats.
Hiermee stappen de heren ambtenaren wel over het feit 
heen dat de bewoners zeer moeilijk de temperatuur in 
hun woning en per kamer kunnen regelen. Bijna altijd 
is het re heet; de standleidingcn blijven namelijk altijd 

itten er;؛ warm, ook al heb je dc radiator uitgedaan. Zo 
waar de bewoners nu ،'ءآ ة ل مل nog meer fouten in de آ،ن,ن

voor moeten opdraaicn,

— Een ander feit is dat bewoners in de Bijlmer of in 
Osdorp zeer aanzienlijk minder moeten betalen voor 
hun blokverwarming. De bewoners aan het Zaandam- 
merplein, de Spaarndammerdijk en de Oostzaanstraat 

méér moeten gaan betalen. ههث% zullen tot

n Agt heeft elke gelegen--¥؛،— De regering-Den I Jyl 
heid (o.a. de oliecrisis) te baat genomen om de gas- 
prijzen steeds verder op re schroeven. Bij het begin van 
de renovatie was de ptijs 11 cent per m3 gas. Op dit 

1 juli de ١٣٢] 20,3 cent per m3 terwijl ال؛ل moment is 
,prijs nog eens omhoog gaat naar 23 cent per m3 

Minister Lubbers vindt het nog niet hoog genoeg. De 
met 13 cent per ؛<plannen van D'66 om dc prijs nog ecn 

ogcn vinden zijn volledige iratemming!!،؛،m3 tc vc 
Het gevolg hiervan is dat centrale verwarming cn dus 
gerenoveerde woningen totaal onbetaalbaar zijn ge-
worden.

De lijst van argumenten İ5 nog lang niet uitgeput. Maar 
nu al kunnen we zeggen dat het ronduit om schan-

.dalige verhogingen gaat

Talloze bewoners waren geschokt
Verontwaardigd reageren zij op deze misselijkmakende 
aantasting van hun inkomen. Zij drongen aan op een 
openbare vergadering.
Deze heeft op 9 maart jl. plaatsgevonden in het speel- 
tuingebouwtje op het Zaandammerplein.
Tijdens deze stampvolle vergadering, waarbij de be• 
woners zelfs op de straat stonden om nog wat tc 
kunnen horen, kreeg ieder gelegenheid zijn mening re 
vertellen. Nadat diverse sprekers hun betoog hadden 
afgerond, gebeurde dat dan ook volop.
Zeer veel bewoners drongen aan op actie. Daarom werd 
staande de vergadering door handopsteking de vol• 
gende motie aan de Gemeenteraad en de Regering aan- 
genomen:

MOTIE

'Bewoners van de gemeentewoningen aan het Zaan- 
dammerplein e.o., bewonerscommissies en vertegen- 
woordigers van PvdA, CPN en PPR, op و maart 77ول in 
vergadering bijeen:

— protesteren met verontwaardiging bij de regering 
tegen de aangekondigde stookkostenverhoging van 
f30,— tot f105,— per maand en de niet-verplichte 
huurverhoging van 7% per 1 april 1977;

— verzoeken de gemeenteraad — middels wethouder 
Kuypers — bij de regering Den Uyl-Van Agt, op de 
kortst mogclijke termijn re bewerkstelligen, gevolg te 
geven aan het adres van december 1973 aan de 
Gemeenteraad en de Regering. Hierin geven de 
huurders van de Gemeentewoningen te kennen 
akkoord te ؛ب؛ا؛ا[ل  met de voorgestelde woningverbetering 
onder de voorwaarde dat de huren daarna betaalbaar 
blijven voor de oorspronkelijke bewoners van het 
complex Zaandammerplein en omgeving. Bovendien 
eisen wij dat er géén jaarlijkse huurverhogingen zullen 
worden doorgevoerd op de verbeterde woningen;

"صمعم
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Geachte Dames en Heren,

BEWONERSCOMMISSIE 
KROMMENIESTRAAT 
OPGEHEVEN

Nu de bewoners allemaal uitgeplaatst zijn en de sloop 
in de Krommeniestraat voltooid is, houdt de bewoners- 
commissic Krommeniestraat op te bestaan.
Wij hopen dat alle bewoners die vanwege deze sloop 
uitgeplaatst zijn ل ممقا  andere woningen binnen en 
buiten de stad een goede keus gedaan hebben.
Het is voor velen en vooral voor dc bejaarde bewoners, 
moeilijk geweest om uit hun oude, vertrouwde omge- 
v'nR weg te moeten en te wennen aan een nieuwe 
wontng en omgeving.

In de beginperiode (op 4 april 1972 is de bewonerscom- 
missie opgericht) was het moeilijk om het overleg met de 
woningbouwvereniging ’Het Oosten’ te openen, m t̂ar 
eenmaal op gang gekomen, verliep de samenwerking 
goed.
Ook met de gemeentelijke instanties, zoals herhuis- 
vesting en volkshuisvesting, is de samenwerking prima 
verlopen.
Daarom willen wij dan ook langs deze weg iedereen 
l^edanken voor deze ' '  en het in ons gestel-
dc vertrouwen.

Dc (opgeheven) bewonerscommissie Krommeniestraat.

Heropening Judoclub Yu-Ai

Het is nu bijna 20 jaar geleden dat we onze dojo (zaal) 
in de Roggeveenstraat van een velmallen zolder tot een 
trainingszaal ombouwden.
Maar op 1 januari 77ر،ل viel daar voor ons het doek, 
omdat dc gcmccntc een andere bestemming voor onze 
zaal had.

Gelukkig kregen we de fant̂؛ t  sche medewerking van؛
Harry Koopman van Buurtcentrum ’Dé Schroef, die 
ons een zaal in ’Dé Schroef aanbood.
Hierbij danken wij Harry van harte namens ons hele 
bestuur. Onze timmerlieden en schilders hebben weer 
een prachtige judozaal met kleedkamers en douches ge- 
maakt, zodat we weer kunnen trainen op dinsdag en 
donderdag van 7 tot 10 uur ’s avonds.
De jeugd traint van 7 tot 8 uur en daarna de senioren. 
Ook verwachten wij meisjes en dames.
’s Zondags is er gelegenheid tot trimmen onder leiding 
van onze penningmeester, die al jaren onze grote 
animator is. Hij weet tevens de contributie laag te 
houden: jeugd ƒ  1,50 per week en senioren ƒ 2 ,— per 
week.
Tot ziens bij ons dojo!

R. GASE

VRIJWILLIGERSWERK 
BIJ DE WIJKPOST 
V(;x:)R BEJAARDEN

Regelmatig doet de wijkpost voor bejaarden een beroep 
op vrijwilligers uit de buurt. Gelukkig melden van tijd 
tot tijd nieuwe vrijwilligers zich aan.
Het werk dat deze vrijwilligers doen is van ontzettend 
veel belang voor onze oudere buurrbewoners.
In de periode van 1 januari tot 20 maart 177و  kwamen 
er 4ث aanvragen binnen voor vrijwilligers, waaraan voor 
het grootste gedeelte voldaan kon worden.
Om er enkele te noemen؛
— vervoer voor het ophalen van een pas 65
— wa؟ meenemen naar de wasserette
— slot op raam zetten
— hond uitlaten
— krant voorlezen
— boodschappen doen
— fruit brengen bij iemand in het ziekenhuis, 
en nog een heleboel m eer van dit soort dingen.
II،، is een prettig en ve؛؛؛g gevoel voor onze ouderen 
wanneer er direct hulp vanuit de buurt geboden kan 
worden voor deze ogenschijnlijk kleine dingen. Een 
aantal van deze dingen worden meestal gewoon als 
burenhulp gedaan.
Maar niet iedereen heeft een handige buurman of 
buurvrouw juist bij de hand op het moment dat je iets 
nodig hebt. En dat terwijl er 2 straten verder best 
iemand kan wonen die net datgene zou kunnen doen 
waaraan u behoefte ^eeft-
Het is in zo'n geval de wijkpost die kan bemiddelen 
tussen vraag en aanbod.

Daarom nog even de volgende tip voor oudere buurt- 
bewoners die moeilijk gebruik kunnen nraken van het 
openbaar vettfoer:
— bij de wijkpost zijn een paar vrijwilligers die voor 
vervoer kunnen zorgen, zowel ritten binnen de stad als 
ritjes buiten de stad, uiteraard tegen benzinevergoeding.

Wijkpost voor bejaarden,
Spaarndammerstraat l4 l, 
tel. 82 96 94.

Spreekuren:
maandag—dinsdag—donderdag—vrijdag 
van 9.30 tot 11 uur.

Voor Zeeheldenbuurters, 
Wijkpost voor bejaarden, 
Schiedamstraat 2, 
tel. 22 89 21.

Spreekuren:
maandag—dinsdag—donderdag
van 9.30 tot 11 uur.

De feestelijkheden rond het slaan van de eerste ا؛ال؛ال  
voor bejaardenhuisvesting en woningbouw in de 
spaarndammerbuurt zijn achter de rug en iedereen is 
weer teruggekeerd in zijn normale doen.
Dc Spaarndammerbuurt heeft er een groots fesrijn van 
gemaakt, waarbij vooral de vreugde om de bereikte 
resultaten overheerste.

Ook voor ons, dc Woningstichting Patrimonium, was 2 
maart 1977 een vteugdevollc dag, waarnaar wij met 
genoegen terugkijken. Velen hebben zich ingespannen 
om op welke wijze dan ook hun medewerking te geven. 
Wij denken daarbij aan dc leden van uw comité, aan 
het personeel en de leerlingen van dc scholen, aan de 
mensen van het Polanentheater en talloze andcfcn.

Omdat het ondoenlijk ١٠؛ ؛ا،ءا  mensen, instellingen en 
groepen persoonlijk voor hun inzet te bedanken, ver- 
Zoeken wij u onze dank via het plaatsen van deze brief 
in de wijkkrant aan allen tc willen overbrengen.

Hoogachtend,
WONINGSTICHTING PATRIMONIUM 
AMSTE^AM

R. Otten, direkteur.

ز ست 45  g<^ouwd

Op 19 mei aanstaande hopen wij, de heer en mevrouw 
Meijer, samen met onze familie, vrienden en kennissen, 
een gezellige bustocht tc hebben om ons 45-jarig huwe- 
lijksfeest .tc vieren.

Fam. Meijer,
Zaanstraat آ4ا , 
telefoon 823909.



Activiteiten voor jongeren 
in ه ر  Schroef
Langzamerhand beginnen de activiteiten voor jongeren 
in buurtcentrum Dc Schroef weer op gang te komen. 
Wat is er zoal te doen?
Allereerst is er natuurlijk twee keer per week soos؛،vond. 
Op woensdagavond en op vrijdagavond vanaf 1 3 0 و.  
uur. Op woensdagavond proberen we een aantal 
activiteiten te organiseren. Zo hebben we al twee keer 
een film gedraaid en komt er binnenkort waarschijnlijk 
een optreden en een recordwcdstrijd. Disc-jockey Jack 
zorgt op woensdag en vrijdag voor goede muziek, zodat 
er gedanst kan worden of een pilsje gedronken uit onze 
nieuwe tap. Binnenkon wordt de soos nog wat gezelli- 
ger ingericht, er komt o.a. een zithoek.
Op donderdagavond (dit wordt waarschijnlijk dinsdag- 
avond) is er onder leiding van Jen Manders discodansen 
(een combinatie van ritmische gymnastiek en beat- 
ballet) in De Schroef om 20.00 uur. Dit is voor 
jongeren vanaf 14 jaar. Na het discodansen wordt er 
gezellig koffie gedronken. Kom eens kijken. De eerste 
les is gratis. Als je dan verder mee doet kost het ƒ2,50

Ook zijn we begonnen met sporten in de sportzaal van 
De Schroef.
Eén avond per week kan de sportzaal gebruikt worden 
om te voetballen, handballen e.d. De kosten zijn 
ƒ ل  ,— per keer.
En dat is nog niet alles. Tweede Paasdag doet de soos 
van De Schroef mee met een zaalvoetbaltoernooi tussen 
verschillende buurtcentra, eind april maken we een uit- 
stapje en ter gelegenheid van 5 me؛ gaan we proberen 
een bandje te laten optreden in de buurt.
Alle activiteiten e.d. worden voorbereid en doorgepraat 
in de soosgroep, waar een aantal jongeren uit de soos in 
zitten en die de verantwoordelijkheid heeft voor de 
gang van zaken binnen de soos.
Je ziet, er gebeurt weer wat in De Schroef. Kom ook 
eens kijken.

Buurtcentrum ’Dé Schroef

VOLGENDE AKTIEKRANT
De volgende Aktiekrant zal eind juni 1977 verschijnen. 
Als ٧ iets belangrijks heeft te vertellen, kan dat even- 
tueel in deze volgende krant geplaatst worden.
De kopij voor deze krant moet vóór 30 mei 977ل 
ingeleverd worden bij het Informatiecentrum van 
het CWS, Spaarndammerstraat 143.

Redactie.

W ij^e^leging:

Bereikbaar van maandag t/m  vrijdag tussen 1 4 ؤ ا-  uur: 
Hembrugstraat 39, tel. 84 00 31 
maandag en woensdag tussen 13.30-14.00 uur: Turf- 
schip, Roggeveenstraat 12, tel. 24 75 89.

Wat kunt u van een wijkzuster verwachten:
Zc komt bij u thuis.
Ze verpleegt: geeft injecties, helpt wassen, verbindt 
wonden, helpt invaliden b.v. met prothesen.
Ze geeft V(')()rl؛ch،ing: over medicijnen, voeding, ،heet 
ene.
Ze kan uitleggen wat een ziekte betekent en waarom 
een bepaalde behandeling wordt toegepast.
Ze kan ٧ helpen voorbereiden op een ' '  
opname, ook voor de na2org komt ze langs.
Ze geeft u thuis de hulp, waarvoor u anders naar een 
ziekenhuis of andere instelling had moeten gaan.
Ze begeleidt zieken en hun familieleden bij het accep- 
teren van ccn ziekte ofcen handicap.
Ze ondersteunt bij het steden cn bij het verwerken van 
het verlies.
Bij alles wat ze doet probeert ze ٧ zoveel mogelijk zelf- 
standig te laten of weer te maken.
Als ze ٧ zelf niet kan helpen kan ze ٧ in contact 
brengen met mensen en instanties die dat wel kunnen. 
Ze werkt daar dikwijls mee samen.

Hoe schakelt u de wijkzuster in?
— Voor een bezoekje van een wijkzuster hoeft men niet 
eens echt ziek of hulpbehoevend te zijn. Zo’n bezoekje 
is ook niet iets officieels en er is geen bewijsbriefje van 
een dokter nodig.
— Wanneer u denkt hulp nodig te hebben van een 
wijkzuster kunt ٧ langs gaan op het spreekuur of het 
telefoonnummer bellen.
— u  hebt recht op hulp wanneer u aanvullend ver- 
zekerd bent bij één van de Amsterdamse ziekenfond- 
sen.

De wijkzusters:
Aaf Hofman 
Marilyn Moll 
Charlotte Eleveld 
Joke Brouwer 
Fieke Menten 
Femmie Breman

SPAARNDAMER- 
BUURTERS KOPEN IN 
EIGEN BtrtJRT?

Als rcactic op het ingezonden stukje van mevrouw M. 
de Roode in de Aktiekrant 1/1977, willen we hierbij 
enige weerklank geven.
Wij durven re beweren dat de gemiddelde prijzen van 
ons groente- en fruitassortiment beslist niet aan de hoge 
kant zijn (we proberen cen ٤٠ goed mogelijke kwaliteit 
tc brengen).
Het bewijs leveren we namelijk door onze uitstalling 
van durdelrjke prijsbordjes te voorzien, hetgeen we echt 
nier zouden doen, als onze prijzen te hoog zouden

Om mevrouw De Roode verder te overtuigen hebben 
we haar per brief uitgenodigd eens met ons de Centrale 
Markt tc bezoeken, teneinde dc prijsverschillen van 
ogenschijnlijk dezelfde kwaliteiten met eigen ogen te 
zien.
Een prijsverschil van f2,  pruimen ؛)voor een kil و0
(1 ,45 ؛  en f3,96) van dezelfde kwaliteit is natuurlijk 
waanzin.
Wij menen dat ook andere groente- en fruithandelaren 
dit zullen beamen.

Piet en Corry Kemp,
Groente en Fruit,
Spaarndammerstraat 758.

Rommelmarkt Paulusschool

Van de ?aulusschool ontvingen we het volgende 
bricf}c;

Hartelijk dank voor het plaatsen van het berichtje over 
de Rommelmarkt van de Paulusschool.
Het was weer een daverend succes!

Met vriendelijke groeten, ook namens 
het team, Zr. Alexa v. Velp

ه ء  brief ging vergezeld van een bijdrage voor dc kas, 
waarvoor wij de ?aulusschool hartclijk bedanken.

Redactie



Huuıaktie H en I heeft 
succes gehad

De bewoners van de 22 opgcleverde woningen van de 
renovatieblokken H cn I tussen de van Heemskerck- 
straat en de Roggeveenstraat hebben aktie gevoerd 
tegen de huurverhoging van 7% per ل april.
Men was verontwaardigd over de huurverhoging, omdat 
van de kant van de woningbouwvereniging steeds 
gezegd wa؟ dat er geen huurverhoging zou komen per 
l - 4 - ’77. Bovendien was er van het Ministerie van Volks- 
hui؟ve؟t؛ng en Ruimtelijke Ordening een brief waarin 
het volgende stond: ’Woningen in verbeterde com- 
plcxcn, waafvan de opleveringsdatum ligt op of 1 هه  
april ’7(؛ behoeven in ’77 nog niet in huur te worden 
verhoogd.’ Deze brief was aan de gemeente gestuurd

Alle bewoners hadden hun handtekening voor de aktie 
gezet. Die lijsten zijn verstuurd aan de woningbouw- 
vereniging Labor, wethouder Kuypers en het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Inmiddels hebben wij vernomen dat wethouder 
Kuypers van staatssecretaris Van Dam de toezegging 
heeft gekregen, dar de huu^erhoging niet doorgaat. 
De aktie heeft succes opgeleverd!

Activiteiten 
Zuider-Speeltuin 
tijdens v^bouwing in 
’t T^schip
Dinsdagavond
H^dwerta lub voor jongens en meisjes 19.00—20.00 u .

Woensdagmiddag
Instuif 14.00—16.00 uur.

Dondenlagavond om de 14 dagen
Klaverjassen, 20.00—23.00 uur.

Activiteiten in آء TurfscJiip
Voor volwassenen:
Maandagavond 19-30-21.30: Volwassen op herhaling; 
kosten ƒ  25,— per cursus.
Dinsdagmiddag 2—4 uur, kienen. Kosten 75 cent. 
Kleine prijsjes meebrengen.
Donderdagavond 7—٧٧٢ 9—8 , و ٧٧٢ , damesgymnas-

Na afloop koffiedrinken in ’٢ Turfschip. Kosten ƒ 9 ,— 
per maand, koffie inbegrepen.
Elke laatste zondag van de maand: open middag, een 
praatje, wat acriviteiten. Bijdrage vrijwillig.

Voor schoolgaande kinderen: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 12—2 uur, Tussen-de- 
middagopvang. / 4 , 0  per week, 2e kind ƒ4,50; ƒ1,50 و
per keer. De kinderen worden van de Hudson/Plancius- 
school gehaald.

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKTEAM

Maandag en woensdag 10.00-11.30 uur, in ’t Turfschip, 
Roggeveenstraat 12, tel 24 75 89.
Bereikbaar tijdens de spreekuren.
Buiten de spreekuren bereikbaar op het adres 
Krommeniestraat 34’, tel. 84 25 30.

SPREEKUUR WIJKVERPLEGING 
EEMMIE BKEMAN

Maandag 14.00—30.ول  uur.
Woensdag 13.30—14.00 uur.

SPREEKUUR AKTIECGMITE ZEEHELDENBUURT
Turf- ٨ ’٢، 00— 20.00  uur 1ءل DONDERDAGAVOND

.schip

SPREEKUUR OPNAMEKOPPEL

Iedere dinsdagmiddag 15.00—18.00 uur in de Rogge- 
veenstraat 25, tel. 242725.
llct spreekuur wordt gehouden door de heer w . S. 
Vogel van de Dienst Herhuisvesting en door een ver- 
tegenwoordige،: van de Woningbouwvereniging Labor, 
Mevr. E. de Wit.
Op dit spreekuur kunt u terecht met al uw vragen over 
de wonin^erbetering in de Zeeheldenbuurt.

WJJKPOST VOOR BEJAARDEN VOOR DE 
GOUDEN KF.AT.

Schiemanstraat 2, tel.: 22 89 21.
De spreekuren worden gehouden door Marie-Thérèse 
Merx op rïiaandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 
9-30 tot 11.30 uur.

De renovatieplannen ٢'،^

De vorig jaar onder de bewoners van de blokken K en L 
gehoude^ enquête heeft een dermate onduidelijke 
uitslag opgeleverd (van de ingevulde formulieren was 
ongeveer de helft voorstander, de andere helft 
tegenstander van renovatie), dat besloten werd nog een 
tweede enquête te houden.
8 maart en 10 maart ؛.!. zijn voorlichtingsavonden voor 
de bewoners gehouden. Het architectenbureau Van 
Straalen, dat met het voorlopig ontwerpplan belast is, 
heeft met behulp van dia’s en op papier gezette, voor- 
lopige ontwerpen laten zien welke mogelijkheden er 
zoal zijn. De bewoners konden hun op- en aanmer- 
kingen noteren. Deze gegevens worden in de tweede 
enquête verwerkt. Deze zal binnenkort gehouden 
worden.

Huren

Over éèn ding moet zeker duidelijkheid verkregen aii)n 
vóór de aanvang van een eventuele renovatie; de 
h u ren .
Staatssecretaris Schaeffer heeft in 174 و  voor een tweetal 
renovatieprojecten in de Spaarndammerbuurt huren 
vastgesteld die gelijk zijn aan die in de westelijke tuin- 
steden (Osdorp, Geuzenveld). Om de huren betaalbaar 
te houden moet ervoor gestreden worden dat deze 
zogenaamde ^haefferhuren ook voor dit project zullen 
gelden.

Moeilijkheden rond 
verkeerscirculatieplan

Het lijkt erop dat dc werkzaamheden rond het Zout- 
keetsplein, waarvan de daiuin van aanvang op midden 
maart was vastgesteld, om een of andere duistere reden 
niet op tijd uirgevoerd kunnen worden. In '
met een tot tweemaal toe keiharde toezegging van wet- 
houder c . dc Cloe komt van de Dienst Publieke 
Werken het bericht dat men er nog niet uit is hoe die 
werkzaamheden uirgevoerd moeten worden. Op het 
Zoutkeersplein zit namelijk onder het speelrerreintje 
zo'n geweldig net van kabels en leidingen in de grond 
en moeren nog door zovele lakken van dienst werk- 
zaamheden verricht worden voordat men met de 
inrichting van het speclterreintje kan beginnen.
Het schijnt bij dc heren van Publieke Werken met de 
coördinatie van de werkzaamheden niet tc willen 
vlorren Men schrikt daar als men het woord Zoutkeets- 
plein hoort. 'I'erwi]l het اأاآا^ ول7ام toch al vanaf eind ا  
voor uitvoering ligt, heeft men de afgelopen drie j'aar 
de werkzaamheden die daar eerst moeten gebeuren niet 
op elkaar kunnen afstemmen. Dit is weer ccn typisch 
staaltje van bureaucratie in dc diensten, die nog steeds 
niet de mogelijkheid zien de beloften van dc 
wethouder aan de buurt waar te maken.
Als buurt en actiecomité kunnen wij ons niet met deze 
gang van zaken verenigen en eisen dan ook een zo snel 
mogelijke start van de werkzaamheden rond het Zout• 
keetsplein.

ACZ



Tentoonstelling:

,Van Blaauwe Hoofd tot Bokkinghangen'

Dc Bokkinghangen is voor iedereen bekend: Het 
grootste nieuwbouwproject in onze buurt.
Die twcc namen sluiten een buurtontwikkeling in, die 
wij op dc tentoonstelling willen laten zien.

u  kunt dc tentoonstelling op de volgende dagen 
bekijken;
Allereerst na de opening op
Vrijdag 22 april van 16.00 uur tot 18.00 ٧٧؛
Zaterdag 25 april van 10.00 uur tot 12.00 uur
Maandag 25 apr؛l van ا ث م. آل  uur tot 18.00 uur
Woensdag 27 april van 00.ول  uur tot 18.00 uur
Verder na a£spraak met het ACZ of het buurt- en
clubhuiswerk.
De tentoonstelling wordt gehouden in ’t Turfschip, 
Roggeveenstraat ٧ .
Op de tentoonstelling is werk te bezichtichtigen van 
o.a. dhr. H. Panhuysen, fotograaf van de ""
dienst Volkshuisvesting, dhr. M. Postmus, buurtfoto- 
graaf, dhr. Verduin en de historisch-topografische atlas 
van de gemeentelijke archiefdienst. De reprodukties 
zijn gemaakt door dhr. Koopmans.

Direct na de oplevering van de eerste woning van het 
project Bokkinghangen اا؛م een buurtbewoner de foto- 
tentoonstelling openen. De tentoonstelling bestaat 
hoofdzakelijk uit foto's, zowel oude als nieuwe, infor- 
matic over dc Zeeheldenbuurt na dc renovatie, en cen 
diashow, Ook ا دل '،  aantal buurtbewoners hebben foto's 
ter beschikking gesteld. Onze dank daarvoor!
Het waren vooral groepsfoto's uit de dertiger jaren die 
we kregen met massa’s kinderen erop. Een aantal van 
die foto's zijn uitvergroot en hangen op de tentoon■ 
stelling.
u  zult zich wel afvragen ؛ ’Waarom die vreemde naam 
voor een tentoonstelling in onze buurt?’ De tentoon- 
stelling is historisch gericht. We hebben als een van de 
oudste benamingen voor het toenmalige bolwerk 'De 
leeuwenburgh’, dat op de plaats van de nieuwe Zuider- 
speeltuin lag, de volksnaam ’Het Baauwe Hoofd’ 
gevonden. Die naam had het bolwerk in de loop der 
eeuwen gekregen, omdat het opgetrokken was uit 
blauw arduinsteen en in het zonlicht een blauwe sehit- 
tering had.

•ب

•س

Een vernieuwde 
Zuiderspeeltuin

Dienstvedeners willen 
spreekuur houden in het 
project Bokkinghangen

Bij het opstellen van de plannen voor het project 
Bokkinghangen had men ongeveer 100 m2 op de 
begane grond op de hoek van de Barentszstraat en de 
Bokkinghangen vrijgehouden voor buurtgerichte dienst- 
verlening. Al vanaf het begin was geprobeerd om ge- 
gadigden voor die ruimte te vinden. Alles mislukte, 
omdat het voor dienstverlenende instellingen een 
financie؟ ، onzekere stap zou zijn.
In oktober ’76 startte het ACZ besprekingen met alle 
in de buurt werkende dienstverleners over de invulling 
van die 100 m2 . Daaruit kwamen dc volgende serieuze 
kandidaten; de 3 huisartsen uit de Spaarndammer- 
buurt, dokter Garnier, dokter Goslinga en dokter De 
Bruin, de verloskundige mevr. Kuyper, het team van de 
wijkverpleging lilt de Spaarndammerbuurt en het 
maatschappelijk werkteam voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. De wijkverpleging en het ’
pelijk werkteam houden nu spreekuur in 't  Turfschip. 
Met die dienstverleners, het ACZ en de $OSEL wordt 
nog steeds hard gewerkt aan de totstandkoming van de 
voorzieningen in die 100 m2 .
De SOSEL is een stichting, die dc samenwerking van de 
ccfstc lijn bevordert. Onder de eerste lijn verstaat men 
alle socialc cn medische dienstverlening waar ٧ het eerst 
naar toe stapt.
Op het ogenblik zijn een aantal zaken rond, maar er 
moet nog een officiële vorm gevonden worden voor de 
^menwerking. Omdar iedereen van alle kanten zijn 
medewerking verleent, verwachten wij, dat als de 100 
m2 opgeleverd is, men rond september van start zal 
kunnen gaan.
Wij hopen u binnenkort meer informatie te geven over 
dit unieke project.

Zoals ٧ zelf kunt zien is de vernieuwing van de Zuider- 
speeltuin bijna voltooid. De speeltuin krijgt de be- 
schikking over een geheel nieuw speelterrein en klub- 
gebouw. Een speelterrein waarvan een gedeelte bestemd 
is om te voetballen, rolschaatsen, volleyballen en 
basketballen, o p  het andere gedeelte staan schommels, 
wippen, draaimolens, een zandbak etc. Het klubge- 
bouw, dat nu reeds 'de parel van Amsterdam’ wordt 
genoemd, is ook gemakkelijk te betreden voor mensen 
die gebruik moeten maken van een rolstoel. £ ٢ zijn 
voor deze mensen aangepaste toiletten.
De Zuiderspeeltuin begint haar nieuwe klubs weer in 
september. Wij denken aan tafeltennissen, een dans- 
club, creatieve clubs, bootjes- en handwerkclubs etc. 
Voor volwassenen: kienen, klaverjassen en dans- en 
feestavonden.
Suggesties uwerzijds zijn van harte welkom.
De Zuiderspeeltuin is voor het voortbestaan en de 

Een schoolklas uit de dertiger jaren leefbaarheid van de buurt zeer belaftgrijk. Het is een
plaats waar de jeugd zich, zonder gevaar voor verkeer, 
naar hartelust kan vermaken en volwassenen zich 's 
avonds kunnen ontspannen.
Daarom vragen wij u: Steun de Zuiderspeeltuin. Dit 
kunt u doen door lid of donateur te worden.
Tevens bent ٧ van harte welkom wanneer u zich als 
medewerker(ster) aanmeld. In verband met het plan 
om vele nieuwe clubs op te richten, zullen wij zeker 
met een tekort aan mensen komen te zitten.
Wij hopen op uw aller medewerking en steun, zodat de 
Zuiderspeeltuin een plaats in onze buurt wordt, waar 
jong en oud zich kan ontspannen en vermaken.
Als lid kunt u zich aanmelden bij 
Fam. H. N. Helmers,
Barentszstraat 28” ,
Amsterdam, 
telefoon 22 74 99■

Bestuur en Mederwerkers 
Zuiderspeeltuin

De oude meelfabriek aan de Bokkinghangen

De nieuweHet ACZ
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HET FEESTPROGRAMMA VOOR DE KINDEREN
Ook voor de kinderen is her feesr op 22 en 23 april, 
wanneer de Bokkinghangen opgeleverd wordt.
De fesrivireiren voor de kinderen worden ‘
door de Hudson/Planciusschool, kleuterschool de Klim- 
roos, de Smalle Padschool (lagere school, *' 
en peuterklas), de Zuiderspeeltuin, buurt- en clubhuis- 
werk en buurtbewoners.

Het programma ziet er als volgt uit:

VRIJDAG 22 APRIL:
10.00 uur rot 10.ل؛ق uur: De kinderen verzamelen zich 
op het nieuwe terrein van de Zuiderspeeltuin. Ieder 
kind krijgt een ballon met een kaartje er aan.
± 10.45 uur worden de balonnen opgelaten. Ieder 
naamkaartje war teruggestuurd wordt, is goed voor een 
prijsje.
11.00 uur beginnen de kinderspelen. Vanaf de peuters 
tot en met de 7-jarige kinderen worden de spelen op 
het terrein van dc Zuiderspeeltuin gehouden. Voor de 
kinderen van 8 tot en met 12, 13 jaar worden de spelen 
in de Roggeveenstraat gehouden, vanaf dc Van Lin- 
schotenstraat tot de Van Neckstraat. De spelen duren 
tot ongeveer 12.30 uur.
Voor de 8 t/m  12-jarige kinderen is er na de spelen een 
straattekenwedstrijd. Tijdens de spelen, of na afloop, 
krijgen de kinderen limonade. Voor de 2 t/m  7-jarigen 
is er om 13.45 uur film in de gymzaal van de Hudson/ 
Plarci^s^ool i d  Nieuwe Teertuinen, tot 14.30 uur, 
dan worden dc prijzen van de ochtcndspelen uitgereikt. 
Voor de 8 t/m  12-jarigen is er om 14.45 uur film, ook 
in de gymzaal van de Hudson/Planciusschool, en om 
15.30 uur de prijsuitreiking van de ءتا،ل ءا,،.ءا ه]س ا ا .
Als het vrijdag regent, worden de spelen voor de 2 t/m  
7-jarige kinderen in de Smalle Padschool gehouden, 
voor de 8 t/m  12-jarigen in de Hudson/Planciusschool.

ZATERDAG 23 APRIL (eveneens onder voorbehoud)
14.00 uur Drumband- en majorettenshow op het 
terrein van de Zuiderspeeltuin. De kinderen verzame- 
len zich verkleed op het terrein. Daarna gaat de optocht 
door de buurt, achter de drumband aan. De optocht 
stopt bij de Arend, waar om 15.00 uur de goochelshow 
van ’Robert Ronday en Louisa’ begint. De voorstelling 
is om ل6.رأه  uur afgelopen.

VRIJDAG 22 APRIL en ZATERDAG 23 APRIL

GROOTS 
BUURTEEEST

TER GELEGENHEID VAN DE OPLEVERING VAN DE EERSTE 
WONING VAN ÏÏE1 PROJECT BOKKINGHANGEN.

P R O G R A M M A

VRIJDAG 22 APRIL:
10.00 uur Kinderfeest in de Zuiderspeeltuin 

16.00 uur Oplevering van de eerste woning door staats-
secretaris Schaeffer 

0 uur Opening van de tentoonstelling;16.ئ 
DE ZEEHELDENBI^RT EXPOSEERT

APRII:- 2ث ZATERDAG 
14.00 UUR Kindcroptocht met Fanfare 

uur Tafcltcnnistournooi voor 12-16 jarigen in de ل(ر م اا.ب
Smalle Padschool 

15.00 uur Goochclshow in dc Arend 
voor ouderen in ’t Turfschip ءال ء؛ل1:ر؛ا ر،1؛ل'أااا > الا اا 14.00 ،ا

kaarten a ƒ2,50 reserveren 
uur Feestavond in 't Turfschip ٨٨.20 

toegang vanaf 16 jaar 
ƒ  2,50 reserveren ق kaarten

De organisatie is in handen van:
Het Aktiecomite Zeeheldenbuurt 
Buurt- en Clubhuiswerk Zeeheldenbuurt 
de Klimroos, Het Smallepadschool en de Hudson-
Planciusschool 
De Zuiderspeeltuin

De groep die daa^an het meest te lijden heeft, is de 
middenstand. Al gedurende een paar jaar is hun 
omzet, hoofdzakelijk door renovatie en sloop, sterk 
gedaald. Voor hen zal de oplevering van de nieuwbouw 
weer nieuwe hoop geven.
Een andere ontwikkeling in de buurt is ook hoopvol; 
de renovatie van de Hudsonschool is van start gegaan. 
De beide scholen, de Hudsonschool en de kleuterschool 
De Klimroos zijn ondergebracht in het gebouw van de 
Planciusschool.
Gelukkig is er op het laatste moment ook een oplossing 
gevonden voor de twee bovenlokalen die door het 
buurt- en clubhuiswerk gebruikt worden. Voordat men 
met het uitslopen van deze lokalen begint, zullen eerst 
de nieuwe lokalen in de oude judoruimte ingericht 
worden, o p  die manier kunnen de aktiviteiten gewoon 
doorgaan.

Ondanks de positieve ontwikkeling van de nieuwbouw 
is er nog erg veel waar we voor moeten vechten. Het 
ACZ is al een halfjaar bezig met het tot stand brengen 
van een half openbare, gemeenschappelijke tuin in het 
project Bokkinghangen. Wij hebben in de Zeehelden- 
buurt nauwelijks een groenvoorziening. Daarom is het 
hard nodig dat die half-openbare tuin er komt. Dat is 
een tuin die niet direkt vanaf de straat toegankelijk is, 
maar waar wel iedere buurtbewoner naar binnen mag. 
Dus we moeten het feest van 22 en 23 april niet zien als 
een overwinningsfeest, maar als een feest dat ons weer 
moed geeft om naast de wningverbetering ook op te 
komeh voor de buurtvoorzieningen. Geen woningver- 
betering zonder buurtverbetering.

We gaan met z’n allen twee dagen feestvieren, omdat 
na 7 jaar van onzekerheid en ellende de buurtstrijd zijn 
vruchten begint af te werpen.
Dat vinden we een feest waard!
Naast de oplevering van de eerste woning van het 
project Bokkinghangen worden أ ( ا إ ا ها  tegelijkertijd 26 
Woningen in de Barentszstraat en op de hoek van de 
Barentszstraat en de Van Heemskerckstraat opgeleverd. 
Sommigen zullen zich nog wel herinneren hoe het 
project Bokkinghangen er gekomen is. Toen het 

in 70 plannen had daar net zo’n 
kantoorkolos neer te zetten als op de Westelijke 
Eilanden protesteerde het A.C.Z. heftig tegen die 
plannen. Nadat nog een Duitse speculant, Realkredit, 
bezitter was geweest, kreeg de gemeente de Bokking- 
hangen in handen.
Rond ’74 werd het programma van eisen opgesteld en 
het resultaat daarvan ziet u dagelijks stapje voor stapje 
tot stand komen.
Erg blij zijn we ook met het kleine project in de Ba- 
rentszstraat. De eerste plannen ervoor werden in Haar- 
lem bij de Provinciale Staten afgekeurd. Het hing lange 
tijd aan een zijden draadje en het is dan ook aan het 
doorzettingsvermogen van de ambtenaren van de 
gemeentelijke dienst Volkshuisvesting en ons Comité te 
danken geweest dat deze 26 woningen er gekomen zijn. 
Die 158 woningen, 1 2  van het projec t Bokkinghangen ث
en 26 van het kleine project, zijn voor onze buurt erg 
belangrijk. Door renovatie en sloop is het aantal be- 
woners van de Zeeheldenbuurt sterk gedaald. Die 
daling is nog groter geweest dan iedereen had gedacht. 
Volgens een nieuw onderzoek van de gemeente wonen 
er momenteel niet meer dan 2000 mensen in de Zee- 
heldenbuurt.

Foto’s; M. Postmus, Anneke Bolle, Ton Omloo, 
Maarten v.d. Burg, Gemeentearchief e.a.
Druk; Heiermann & Co. C. V. ,  Elandsstraat 169-173, 
telefoon 22 12 67.

Turfschip
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