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Protesten van de buurt tegen het stadsvernieuwingsbeleid en het huurschandaal

het teken gestaan van PvdA-afdeling Noord-West keerde zich tegen de actie! ؛٨ Het afgelopen halfjaar heeft
een goed georganiseerd verzet van de buurt

renovatie- en ^eu^ouwwoningen, dat het door de 
rijksoverheid gehanteerde huurvaststellingssysteem voor 
verbeterde en nieuhouwwoningen onaanvaardbare 
financiële en sociale gevolgen heeft voor de bewoners 
en kleine zelfstandigen en dat verder overleg hierover 
met de dienst volkshuisvesting onverantwoord is.
Dat het overleg over de wensen, verlangens en eisen van 
de buurt is vastgelopen, hebben we vooral te danken 
aan de halsstarrige houding van de voormalige staats- 
secretarissen van Volkshuisvesting, te weten Marcel van 
Daiti en Jan Schaefer. Zij weigerden met de gemeente 
Amsterdam te praten over wijziging van hun beleid ten 
goede van de bewoners uit de spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt.
De beide heren zijn van mening, dat de eisen van de 
spaarndammerbuurt met betrekking tot

— de hoogte van de huurvaststelling van verbeterde en 
nieuwbouwwoningen;

— de ^alite it van de woningverbetering;
— de woningdifferentiatie,

niet passen in het door haar ten uitvoer gebrachte 
regeringsbeleid. Zij zijn de mening toegedaan, dat de 
rechttaardiging van onbetaalbare nieuwbouw- en 
renovatiehuren gevonden wordt in het door hen ge- 
propagageerde hrsubsidiesysteem. Bewoners uit onze 
buurt weten dat deze rechtvaardiging gevaarlijk veel 
gaat lijken op misleiding, omdat het individuele huur- 
en gwenningssubsidie-systeem niet zo fonctioneert 
zoals het zou behoren te functioneren of niet functio- 
neert, zoals door de voormalige bewindslieden ver- 
ondersteld wordt dat het functioneert.

ACTIE!!!

Omdat overleg geen resultaten opleverde, zijn de 
buurtorganisaties en de buurtbewoners in verzet 
gekomen.
Op dit moment voeren de bewoners van de gemeente- 
woningen een massale huur- en s^kkostenweigerings- 
actie (zie verderop in deze krant). Deze actie dwingt bij 
vriend en vijand respect af vanwege haar eensgezind- 
heid.
Woesdagmiddag 5 oktober zijn de bewoners en de 
dienstterleners uit de ^arndammer- en Zeehelden- 
buurt in grote getale de straat op gegaan. Men hield 
een indru^ekkende demonstratieve optocht door de 
beide buurten. Met spandoeken en yels etc. maakten de 
demonstranten duidelijk waartegen gedemonstreerd 
werd.
De tocht ondervond grote belangstelling en weerklank 
van en bij de andere buurtgenoten. De stoet werd na 
ruim een uur lopen ontbonden in de Nova Zembla- 
straat, vóór de bijna gereed gekomen nieuwbouw- 
woningen. Het was de bedoeling van de demonstratnen 
om het nieuwe wooncomplex te 'versieren' met protest- 
leuzen etc.
£en ordedienst van aannemer Wilma trad daar krachtig 
en agressief op tegen de buurtgenoten, die spandoeken 
wilden plaatsen op het bouwterrein. Dit werd Wilma 
door de daarbij aanwezige buurtgenoten niet in dank 
afgenomen.

Het bestuur van het cws betreurt het, dat de ?vdA- 
afdeling Noord-West zich daarbij zeer terughoudend 
heeft opgesteld. In het geval van de demonstratieve 
acties in september en begin oktober, tegen o.a. de 
hoge huren van de nieuwbouwwoningen aan de Nova 
Zemblastraat, meende a£deling Noord-West zich zelfs 
in een manifest te moeten keren tégen de actie. Men 
vond de huren van de nieuwbouwwoningen in onze 
buurten uiteindelijk wel aanvaardbaar.
Het zich distanciëren van deze actie heeft de PvdA niet 
goed gedaan. Als grootste politieke partij had zij in de 
actie van de afgelopen maanden voorop moeten lopen. 
Zij is het aan haar kiezers uit onze buurten op z’n 
minst verplicht om daadwerkelijk op te komen voor 
verandering en verbetering van het stadsvernieuwings- 
beleid.
Of is men tevreden met tot nu toe gevoerde beleid??? 
Als we mevrouw Salomons, Tweede Kamerlid van de 
PvdA en tevens volkshuisvestingsspecialiste, moeten 
geloven wèl.
Op de openbare debatavond d.d. 5 oktober jl. over de 
huur- en stoo^ostenschandalen in onze buurten, ver- 
dedigde zij vurig en breedvoerig het beleid van de 
regering Den Uyl-Van Agt ten aanzien van de stads- 
vernieuwing.
Het kwam er kortweg op neer, dat de spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt alles te danken had aan de PvdA en 
dat de door de buurtbewoners ervaren problemen met 
betrekking tot de huren, stookkosten, uitbetaling huur- 
subsidies, etc. door haar niet ter zake doende werden 
verklaard omdat deze problemen volgens mevrouw 
Salomons óf niet bestonden, öf schoonheidsfoutjes 
waren, of de offers waren voor deelname van de PvdA 
aan deze regering.
Het bestuur van het cws hoopt dat de komende 
maanden ook de afdeling Noord-West van de PvdA tot 
het inzicht komt dat het zo niet langer door kan gaan 
met de stadsvernieuwing in de spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt.

Stopzetten overleg

Het is voor ieder normaal mens duidelijk zichtbaar ge- 
worden, dat de problemen van financiële en sociale 
aard in de buurt het afgelopen jaar in sterke mate zijn 
toegenomen. Omdat het gesprek over het zoeken naar 

* hie^oor met de gemeente Amsterdam niet
verder kwam, zegden begin juni 1977 alle in de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt werkzaam zijnde huur- 
dersverenigingen, bewonerscommissies, etc. het overleg 
met de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting op! De 
buurtorganisaties vonden o.a., dat de enorme stijging 
van de woonkosten c.q. huur- en stookkosten van

٠  tegen de hoge huren van nieuwbouw- en renovatie- 
woningen!

— tegen de hoge stookkosten van de gmeentewonin- 
gen omgeving Zaandammerplein!

— tegen een falend stadsvernieuwingsbeleid!

Het protest van de buurtorganisaties heeft grote bijval 
gekregen onder de buurtbewoners.
Unaniem is men het er in de buurt over eens, dat het 
tot nu toe gevoerde beleid van de overheid, het ge- 
meentelijk woningbedrijf en een aantal woningbouw- 
verenigingen, fundamenteel gewijzigd dient te worden. 
De stadsvernieuwing in de Spa^ndammer- en Zee- 
heldenbuurt dreigt anders op een grote puinhoop uit te 
draaien, omdat:

— de huren van de woningen hoger zijn dan is afge- 
sproken in 1 و72آ

— de stookkosten door de verhoging van de aardgas- 
prijzen tot ongekende hoogte worden opgeschroefd;

— de stagnatie in de woningverbetering schikbarende 
vormen heeft aangenomen;

— de woonomgingsverbetering jarenlang achterop 
loopt bij de woningverbetering en nieuwbouw;

— de verkeerssituatie in en rondom de buurt met de 
dag meer moeilijkheden oplevert;

— de kleine zelfstandigen en winkeliers een langzame 
dood sterven;

— de wijkverbetering te traag op gang komt, omdat 
het particulier initiatief en de gemeentelijke 
diensten beter weten wat er in de buurt moet ge- 
beuren dan de buurt zelf;

— de ambtelijke machine èn dolgedraaid is, èn doet 
waar ze zelf zin in heeft;

— de bezuinigingen op overheidsgelden gigantische 
vormen aanneemt, met alle gevolgen van dien;

— de politieke en sociaal-maatschappelijke belangstel- 
ling voor de problemen van de buurt minimaal zijn 
geworden.

Kortom: allemaal punten die een negatieve invloed
hebben op het stadsvernieuwingsgebeuren in onze
buurten.
Het Comité Wij^erbetering s ^ ^ d ^ m e rb u u r t ,  het 
Aktiecomité Zeeheldenbuurt, de Huu^ersverniging 
’Spaarndam’, etc. hebben de afgelopen maanden ge- 
weldige morele en daadwerkelijke steun verkregen in 
hun werk van de Belangengemeenschap Winkeliers, het 
Dienstverlenersoverleg en de afdeling Spaarndammer- 
buurt van de CPN. Alle beschikbare energie van de 
vrijwillige krachten werd benut om in woord en ge- 
schrift de aandacht te vragen bij de overheid voor de 
problemen van de buurten.

Verder lezen op pag.^



ZAANHOF
De renovatie van het Zaanhof is ten einde en volgens 
vele bewoners toch wel tot tevredenheid. Haken en 
ogen zijn er helaas altijd. De bewoners waren echter 
diep verontwaardigd en teleurgesteld omdat de ge- 
meente hen liet zitten met een plantsoen dat één grote 
vuilnisbak was.
Er is daarom door de bewonerscommissie een hand- 
tekeningenactie gehouden onder de bewoners, om 
daarmee te protesteren tegen de verwaarlozing van het 
plantsoen en de enorme vertraging in de uitvoering van 
de geplande w^zaamheden ten behoeve van ver- 
betering van het plantsoen. Bijna alle bewoners hebben 
spontaan hun handtekening gezet onder het protest, 
waarvoor wij hen willen bedanken.

De handtekeningen zijn met een begeleidende brief 
naar de wethouder voor Publieke Werken gegaan met 
de eis , dat er snel iets aan het Zaanhof gedaan moest 
worden.
Dit heeft in zoverre succes gehad dat de gemeentelijke 
diensten inmiddels zijn begonnen met de herprofile- 
ring van de rijweg van het zonhof.
Wij spreken de hoop uit dat alles voorspoedig gaat en 
dat er een einde komt aan de misère, zodat de be- 
woners fijn kunnen wonen en daarbij kunnen genieten 
van het goed uitzicht.
In ieder geval houdt de bewonerscommissie Zaanhof 
een oogje in het zeil, en als blijkt dat er nieuwe ver- 
tragingen optreden zullen we ons weer tot de gemeente 
wenden
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Daarnaast willen wij alle bew©ners verzoeken om straks 
als het Zaanh©£ gereed is, alle medewerking te verlenen 
om het ٨٦٨٨! te houden.

Bewonerseommissie Zaanhof

Scholeninformatiemarkten
Het Advies- en Begeleidings Centrum voor het onderwijs 
in Amsterdam (ABC) werkt samen met de school aan de 
vernieuwing van het onderwijs en biedt hulp en 
begeleiding voor kinderen met speciale problemen op
school.

Het ABC-Wijkteam Oud West wil dit schooljaar onder 
meer aandacht besteden aan de overgang van de 6e klas 
lagere school naar het voortgezet onderwijs.
Eén van de activiteiten in dit verband is de Scholen- 
informatiemarkt; een gelegenheid om meer over het voort- 
gezet onderwijs te weten te komen.

In de 6e klas staan de ladingen, ouders en leerkrachten 
voor een moeilijke beslissing: de keuze van een school 
voor voortgezet onderwijs. Er zijn erg veel schooltypen, 
met elk z’n eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
Om het voor de ouders makkelijker te maken zicht te 
krijgen op al die v^schillende soorten onderwijs, wordt er 
een scholeninformatiemarkt georganiseerd, o p  zo’n markt 
staan kraampjes van ieder schooltype: bijvoorbeeld van de 
MAVO, LTS, LEAO enz.
In ieder kraampje staan een paar leraren en eventueel 
leerlingen van het voortgezet onderwijs, 
u kunt ook lesmateriaal bekijken en informatiefolders 
inzien en meenemen. De mensen die een kraampje be- 
mannen kunnen ouders en leerlingen informatie geven 
over:
— wat voor vakken krijg je op deze school,
— naar welke scholen kun je gaan als je deze school hebt 

afgemaakt,
— kun je tussentijds nog overstappen naar een andere 

school,
— voor welke beroepen leidt deze school op,
— waar zijn de scholen precies,
— enzovoorts.

Behalve kraampjes waar ouders en leerlingen vragen 
kunnen stellen over de verschillende scholen, zullen er ook 
kraampjes zijn over:
— huiswerkklassen,
— studiekostenvergoeding,
— bibliotheek,
— voor niet-Nederlandstaligen zijn er tolken aanwezig.

De Scholeninformatiemarkt wordt gehouden op:
KINKERBUURT:
28 november maandags van 19.00 tot 21.00 uur in het 
Buurthuis Borgheem, Borgerstraat 105.

STAATSLIEDENBUURT
24 november donderdags van 19.00 tot 21.00 uur in het 
Buurrhuis De Witte Brug, De wittestraat 27.

SPAARNDAMMERBUURT
21 november maandags van 19.00 tot 21.00 uur in het 
Buurthuis Ons Huis, Nova Zemblastraat 90a

♦VOLGENDE AKTTEKRANH
De volgende Aktiekrant zal omstreeks de jaarwisseling ver- 
schijnen.
Als u iets belangrijks heeft te vertellen, kan dat eventueel in 
deze volgende krant geplaatst worden.
De kopij voor deze krant moet vóór 15 december a.s. inge- 
leverd worden bij het Informatiecentrum van het cws, 
Spaarndammerstraat 143.

Redactie.

Engels voor dagelijks gebruik
In het begin zullen we ons vooral in het spreken van 
het Engels oefenen. Ook mensen die nooit Engels op 
school hebben gedaan kunnen meedoen, 
u  kunt terecht op twee tijden:
— in ,t Turfschip, Roggeveenstraat 12, van 5 م ل4ل —
15.30 uur
— in Ons Huis, Nova Zemblastraat 90a, donderdag- 
avond van 20.30—21.45 uur.

GEEF u  SNEL OP, ER IS MAAR BEPERKT PLAATS!!

Opgave en inlichtingen bij:
— buurthuis Ons Huis, Nova Zemblastraat 90a, tel. 
829770. Vragen naar Lex van Andel.
,t Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel. 247589. V r a g e n  

naar Myriam Baaten.

OPENINGSTIJDEN VAN 
VAN HET COMITÉ 
WIJKVERBETERING 
SPAARNDAMMERBUURT
Het advies- en Informatiecentrum van het Comité 
Wijkverbetering s^arndammerbuurt is op de volgende 
dagen en uren geopend:

maandag
woensdag van 9-12 uur (’s morgens)
donderdag

dinsdag
vrijdag van 2-4 uur (,s middags)

u  kunt dan bij ons terecht met al uw vragen over 
huren, onderhoud van de woning, renovatie, plannen 
van de gemeente enz.
Heeft u iedeeën om van onze buurt een leefbare, 
gezellige buurt te maken (bv. over plantsoenen, 
pleintjes, straten), aarzel dan niet en stap bij ons 
binnen. Er is altijd wel iemand met een gewillig oor en 
misschien is üw idee wel juist dat waar we op zitten te 
wachten!

Volwassenen beginnen weer 
met Nederlands, rekenen en 
Engels
Ook in het komende seizoen komen weer vele huurt- 
bewoners één avond of misschien overdag bij elkaar om 
hun schoolkennis bij te spijkeren in ’VOLWASSE^N 
OP HE^ALING’. We gaan bijvoorbeeld na hoe het 
ook weer zat met -d en -dt en oefenen ons in het 
schrijven van brieven.

Verder doen we o.a. sommen met breuken, procenten, 
maten en gewichten en nog veel meer.

Dit jaar starten we voor het eerst met Engels spreken en 
schrijven voor beginners.
We zijn eind september begonnen. De kosten zijn 
ƒ 2,50 per keer.

DE GROEPEN WAAR u  AAN KUNT DEELNEMEN:
Nederlandse taal en rekenen
1. Cursus lezen en schrijven
In deze cursus wordt de leerstof nog eens heel uit- 
gebreid herhaald. De tijd en de plaats worden in 
overleg met u afgesproken.

2. Begincursus
Wilt u uw kennis van de Nederlandse taal en rekenen 
nog eens in vogelvlucht herhalen? Doe dan met deze 
begincursus mee!
De begincursus vindt plaats
— in ONS HUIS, Nova Zemblastraat 90a; overdag 
(tijd wordt bekend gemaakt) en woensdagavond van 
8 10 uur.
— in ,t TURFSCHIP, Roggeveenstraat 12, donderdag- 
avond van 7.30—10 uur.

3. Vewolgcursus
Dit is voor diegenen die zich iets geoefender voelen in 
de Nederlandse taal en rekenen.
Deze groepen zijn:
— op de Van Noordtschool, Tasmanstraat 15, woens- 
dagavond van 8—10 uur.
— in het Turfschip, Roggeveenstraat 12, maandag- 
avond van 7.30—10 uur.



BEWONERS WIJZEN 
SLOOP VAN NOORDT- 
STRAAT 1—5 Af!
Op dinsdagavond 11 oktober j.1. waren de bewoners 
van de Van Noordtstraat massaal naar het informatie- 
centrum van het Comité Wijkverbetering spaarndam- 
merstraat toegestroomd.
Reden van hun indrukwekkende opkomst was het plan 
om op de plaats van hun woningen + het braak- 
liggende terrein Spaarndammerstraat een biblio- 
theek met 20 nieuwe woningen te bouwen.
Van de kant van de gemeente werd door de س1ثطزن ظ ئ  
projectgroep gesteld dat (in overleg met de buurt) deze 
plek voorgedragen was als ’mogelijke bou^laats’ voor 
een nieuwe bibliotheek. Hiervoor werden verschillende 
̂؛ gumenten gebruikt, o.a. de centrale ligging in de 
Spaarndammerstraat. De bewoners stelden echter als 
één man, dat zij met de mogelijk sloop van hun 
woningen beslist géén genoegen konden nemen.
Velen van hen zeiden dat ze een paar jaar geleden 
hoorden dat er toen geen sloopplannen bestonden. 
Hierna hebben verschillende bewon'ers hun woning 
grondig opgeknapt. Daarom tekenden zij nadrukkelijk 
protest aan tegen de bekendgemaakt plannen. 
Bovendien stelden zij dat zij de 5 X zo hoge huur van 
de nieuw te bouwen woningen (de woningen doen nu 
zo’n ƒ100,—) zeker niet zouden kunnen betalen. 
Daarom was er volgens hen geen enkele goede reden 
om hun redelijk goed geachte woningen maar te laten 
slopen.
Aan het eind van de informatie-avond werd door het 
eensgezinde optreden van de bewoners besloten, dat de 
kwaliteit en de fundering van het blok nauwkeurig 
onderzocht gaat worden door de gemeente.
Het bestuur van het cws was het geheel eens met de 
eisen van de bewoners:
— Sloop van woningen wordt beslist van de hand ge- 

wezen als het redelijk goede en goedkope woningen 
betreft;

— bovendien zal Den Haag moeten garanderen dat 
eventueel nieuw te bouwen woningen betaalbaar 
zullen zijn voor de huidige buurtbewoners؛

— voor de nieuwe bibliotheek zal naar een andere op- 
lossing gezocht moeten worden.

De besmet-verklaarde nieuwbouw in de Nova Zembla- 
straat beschouwen we als een falikante misser!!!!

ÉÉN MONUMENT VOOR HET FALENDE STADS- 
VERNIEUWINGSBELEID IS MEER DAN ZAT...

Succesje voor teruggekeerde 
bewoners Eigen Haard- 
Spaamdammerplantsoen
Voor de bewoners die na de renovatie terug wilden 
keren naar hun woning op het Spaamdammerplantsoen 
is eindelijk de ellende van de wisselwoning voorbij.
Zij werden de dupe van alle vertragingen die bij de 
renovatie zijn ontstaan. In plaats van zes â negen 
maanden op de wisselwoning, waren zij gedwongen 1 â 
ا134  jaar op de wisselwoning te blijven wonen met alle 
problemen en ongemakken van dien.
Tijdens één van de vergaderingen met de gemeente 
heeft het Comité Wij^erbetering s^^ndan^erbuurt 
de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting voorgesteld 
om deze bewoners een soort schadeloossteliing toe te 
kennen, bv. in de vorm van twee maanden gratis 
wonen op de gerenoveerde woning. Dit voorstel is op 
28 december 1976 schriftelijk naar de wethouder voor 
de Volkshuisvesting, de heer L. ]. Kuijpers, gegaan.
Pas zeven maanden later kwam het antwoord van de 
heer Kuijpers binnen. Daarin werd medegedeeld dat 
,bij wijze van hoge uitzondering aan de 26 terug- 
kerende bewoners van het complex als schadeloosstel- 
ling voor de geleden overlast een extra financiële 
tegemoetkoming in de verhuiskosten toegekend wordt 
ten bedrage van ƒ200,—
Een mooi succes voor de bewoners van het spaarndam- 
merplantsoen, alhoewel ze de narigheid van de wissel- 
woning er niet door zullen vergeten.

HUREN NOVAZEMBLASTRAAT ONBETAALBAAR
De huuropbouw van een grote 4-kamerwoning is als 
volgt:
netto huur ƒ  335,—
watergeld ƒ15 ,55
stookkosten ƒ110,—
bijkomende kosten ƒ  33,—

ƒ493,55Totaal

Deze huren zijn gemiddeld ƒ30,— duurder dan 
gepland was door het ministerie en gemiddeld ƒ80,— 
duurder dan gepland door de gemeenteraad van 
Amsterdam.
Wie kan deze huren betalen?
Wie heeft zoveel poen?
In ieder geval niet het overgrote deel van de bewoners 
die in de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt wonen. 
En toch zijn deze woningen juist voor hen daar 
gebouwd!
Ook hieruit blijkt duidelijk hoe schandalig het stads- 
vernieuwingsbeleid fanctioneert.
Daarom vragen wij u nogmaals:
Steun de strijd
tegen het schandalige stadsvernieuwingsbeleid 
Weg met de hoge huren en de hoge stookkosten!

Meer informatie zal in de volgende Aktiekrant vermeld 
worden.

In mei 1977 is de gemeentelijke dienst Herhuisvesting 
begonnen de nieuwbouwwoningen in de Nova Zembla- 
straat aan te bieden aan ,normale’ urgenten uit de 
buurt.
De wo^ngk^totheek van de dienst Herhuisvesting 
werd hiervoor uitgepluisd en uiteindelijk werden ± 135 
gezinnen uit de buurt door Herhuisvesting benaderd. 
Na het eerste gesprek bleven er 9 belangstellende ge- 
zinnen over; de rest haakte veelal af omdat zij meenden 
dat de huur van een nieuwbouwwoning voor hun gezin 
niet op te brengen is.
Uiteindelijk is er 1 gezin overgebleven, dat één van de 
nieuwbouwwoningen geaccepteerd heeft.

De volgende huren worden voor de 72 nieuwbouw- 
woningen aan de Nova Zemblastraat gevraagd: 
4-kamerwoning (groot) ƒ 4 9 3 ,-  bruto (incl. ƒ110,— 
stookkosten)
^ ^ e rw o n in g  ƒ473,— bruto (incl. ƒ110,— stook- 
kosten)
2-kamerwoning ƒ375,— bruto (incl. ƒ90,— stook- 
kosten)-

Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat het hier 
een voorlopige huu^raststelling betreft.
De huren zouden dus eventueel hoger kunnen worden 
vastgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting.

Aan alle hondenbezit(s)ters
Wij willen van de spaarndammerbuurt weer een fijne 
buurt maken. Als u dan eens begint met de honden 
aan de lijn te, houden en zijn of haar behoeften in de 
goot te laten doen en vooral niet in parken of plantsoe- 
nen, want daar speelt nu eenmaal graag de jeugd.
Er wordt gauw gezegd als er iemand in een hoop trapt: 
,Die vuile (vult u het zelf maar in) ......... honden’,
maar het zijn niet die honden, maar die (u mag het 
weer zelf in^llen) ......... bazen van die honden.
We laten onze kinderen toch ook niet midden in de 
kamer poepen!
Ik hoop van harte dat u mee wilt werken aan het prettig
maken van de spa^ndammerbuurt. ٠ , ٣

£en nondenbezitster

HET SLAAN VAN DE 
EERCTE ?س  DE 
SPAARNDAMMERSCHOOL
Op 20 juni was het dan zo ver: Wethouder R. V. d. 
Velde zou de eerste paal voor de geïntegreerde kleuter/ 
basisschool de grond in slaan.
In korte tijd had de feestcommissie een feestelijk 
programma in elkaar gezet, dat de hele dag zou duren. 
In de ochtend waren er een groot aantal sport- en spel- 
activiteiten georganiseerd op het Zaandammerplein. 
Zaklopen, autopetten, kegelen, verkleedklerenrace, 
enz.
Het sportprogramma werd besloten met een gekostu- 
meerde voetbalwedstrijd.
Tijdens de middag was er een concert van DOK op het 
podium dat opgesteld stond op het bouwterrein.
Het zom^straattheater bood daarna een gevarieerd 
programma voor de kinderen.
Tegen half vier arriveerde wethouder R. V. d. Velde. 
Toen begon het officiële deel van het programma.
De heer Mellema heette iedereen welkom.
Vervolgens werd het woord gevoerd door F. Beetstta, 
voorzitter van de Werkgroep Onderwijsverbetering. Hij 
gaf een kort verslag van de werkzaamheden die verricht 
worden, waaronder het realiseren van het nieuwe 
schoolgebouw voor het openbaar onderwijs in de 
^arndammerbuurt. Daarna werd het woord gevoerd 
door Chris de Vries, voorzitter van het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt en tot besluit sprak de 
wethouder, waarna hij overging tot het slaan van de 
eerste paal.
Het zal de eerste nieuwe school zijn in een oude buurt. 
Een groot aantal ouders, buurtbewoners, kinderen en 
andere genodigden waren getuige van deze gebeur- 
tenis.
Nadat de paal de grond in was gegaan werd op het 
speelplaatsje van de oude Spaamdammerschool het glas 
geheven. Draaiorgelmuziek en vele vrolijke vlaggetjes 
gaven daarbij een extra vrolijke noot.
De feestcommissie zegt iedereen dank, die zich heeft 
ingezet om het feest te laten slagen.
De bouw van de school zal ongeveer 1 jaar duren. Bij 
het ingaan van het volgende schooljaar — augustus
1978 — zullen de 'Spaarndammerschool’ en kleuter- 
school 'de Veulens’ het gebouw kunnen betrekken.
De ^ ^ n d ^ im e rb u u rt zal er dan een prachtige voor- 
ziening bij hebben.



— uitblijven van maatregelen voor de kleine zelfstandigen

Tastbare positieve resultaten van de stadsvernieuwing 
blijven uit terwijl tegelijkertijd huren en andere woon- 
kosten tot een onaanvaardbare hoogte worden opgejaagd. 
Dit beleid van gemeente en de regering-Den Uyl moet een 
halt toegeroepen worden.
Daarom ondersteunen wij jullie aetie van harte.
CPN - afdeling Haarlemmerpoort,
Willem van den Berg

Het maatschappelijk werk lil 
de spaamdammerbuurt
Het buurthuis maatschappelijk werk houdt zich bezig 
met hulpverlening en informatie geven aan bezoekers 
van de activiteiten in de buurthuizen in de Spaarn- 
dammer- en ^heldenbuurt-
Daarnaast heeft het buurthuis maatschappelijk werk- 
contacten met buurtbewoners die door huisartsen, wijk- 
verpleging, wijkpost of andere dienstverleners naar hen 
verwezen worden.
Ook wendden bewoners zich rechtstreeks tot het buurt- 
huis maatschappelijk werk.

Het maatschappelijk werk team heeft voor het 
merendeel hulpverlening en informatie gegeven aan 
buurtbewoners met problemen rondom renovatie en 
woonsituaties. Ook is er een beroep gedaan op het team 
met vragen en problemen zoals:
— financiële problemen
— opvoedings- of relatieproblemen
— eenz^mheidsproblematiek
— sociale uitkeringen b.v.: bijstand

Over deze laatste werkzaamheden gaan het buurthuis 
maatschappelijk werk en het maatschappelijk werk 
ream samenwerken.
De spreekuren worden uitgebreid m.i.v. 5 september.
In gezamenlijk overleg tussen buurthuis maatschappe- 
lijk werk en maatschappelijk werk team wordt dan 
bekeken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

De spreekuurtijden gaan er als volgt uitzien: 
maandagochtend 10.00—13.30 uur (De Schroef), 
Westzaanstraat 63
dinsdagochtend 10.00—11.30 uur (MWT), Kromme- 
niestraat 36
woensdagochtend 10.00—11.30 uur (De Schroef) 
donderdagochtend 10.00—11.30 uur (MWT) 
vrijdagochtend 10.00—11.30 uur
u  kunt ons ook hellen voor een afspraak!

N.B. In de Zeeheldenbuurt blijven de spreekuren voor 
alsnog ongewijzigd. (Maandag en woensdagochtend van
10.00—11.30 uur, tel. 247589).

Hans Brandsma 
Inge Schouten 
Anne Mieke Swart
Namens het maatschappelijk werk team 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt,
Krommeniestraat 34’
Telefoon 842530
Janna Krak
Mieke Budde
Namens het buurthuis
maatschappelijk werk
De Schroef, Westzaanstraat 63,
tel. 826429.

INGEZO^EN BERICHT
TER GELEGENHEID VAN HET EENJARIG
BESTAAN VAN GAEERIE DE ؟PEER

De Speer is een initiatief van de Anti Apartheids Beweging 
Nederland en is bedoeld als een permanent ,wapen’ voor de 
materiële ondersteuning van het voor haar vrijheid vechtende 
volk van Zuid-Afrika.
Wij willen via de Aktiekrant grotere bekendheid krijgen in 
o.a. de Spaamdammerbuurt.
De Galerie steunt de vrijheidsstrijd op een aparte manier; de 
opbrengst van de verkoop van Afrikaanse kunst gaat naar de 
berijdingsbeweging varï Zuid-Afrika: het Afrikaanse Natio- 
naai Congres (ANC).
Een half jaar geleden is de kollektie van Galerie De Speer 
uitgebreid.
Naast de kollektie Afrikaan.se beelden van het Makonde-volk 
zijn er nu ook reprodukties van Zuidafrikaanse kunstenaars, 
sieraden en andere Afrikaanse produkten als schilden, 
kledingsstukken, mu^kinstrumenten, ete. Bovendien is er 
een permanente tentoonstelling van het werk van kunste- 
naars, verzameld door de werkgroep ’Kunstenaars Anti 
Apartheid’ van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunste- 
naars.
Wij willen de lezer van de Aktiekrant graag vertellen dat wij 
ons niet alleen richten tot kunstenaars en kunstminnenden. 
Iedereen is bij ons welkom, dus ook u, bv. als u een 
cadeautje voor iemand wilt kopen.
Onze prijzen variëren van ƒ 5 , — tot /  1500,— ; eenieder kan 
zodoende aan zijn trekken komen. En, heel belangrijk, óók 
kleine bedragen betekenen steun aan de bevrijdingsstrijd. 
Daarom hopen wij dat u eens bij ons langs komt.

Galerie De Speer Lijnbaansgracht 173hs.

Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer 
Secretariaat: Kikkenstein 471

Amsterdam, 7 oktober 1977 
Aan het Comité Wijkverbetering,
Actiecomité Zeeheldenbuurt e.a., 
p.a. Wijkcentrum Spaamdammerbuurt,
Pol؛menstraat 90, Amsterdam.

Waarde stadgenoten.
Op onze comitévergadering van gisteren namen wij met 
instemming kennis van de door u allen op woensdag j.1. 
gehouden demonstratie en bewonersvergadering tegen de 
hoge huren en de gestegen stookkosten.
Ook de Bijlmermeerbewoners hebben zoals u weet vanaf 
het begin in deze grote stadswijk actie gevoerd zowel 
tegen de hoge huren als tegen de alsmaar opgedreven 
stook- en andere kosten.
Deze acties bleven niet zonder succes.
Zo moest minister Gruyters onder druk daarvan in 1974 de 
aangekondigde huurverhoging van 6% terug brengen tot 
3% en tevens de individuele huursubsidies aanmerkelijk 
verhogen en uitbreiden.
In 1975 moesten teveel betaalde stookkosten worden terug 
betaald. In 1976 ging de verplichte huurverhoging voor de 
Bijlmermeer niet door. De huur werd toen dat jaar 
bevroren.
Er wordt nog steeds actie gevoerd voor bevriezing van de 
huur óók voor 1977.
De Bijlmermeerbewoners eisen met de Gemeenteraad en 
vele woningbouwverenigingen dat er een apart huurbeleid 
voor Amsterdam komt- Daartoe hebben vele flat- 
commissies zich met petities en brieven tot alle Kamer- 
fracties gericht.
Op de door ons comité georganiseerd bijeenkomst van 
vertegenwoordigers van de diverse wooncomplexen in de 
Bijlmermeer op 28 september j.1. is unaniem besloten 
naast voormelde eisen van huurbevriezing en een speciaal 
huurbeleid voor Amsterdam massaal actie te voeren tegen 
de voorgenomen gasprijsverhoging èn voor halvering van 
het parkeertarief (thans ƒ40 ,— per maand).
Uw en onze acties en die van de bewoners van andere 
stadswijken kunnen en zullen moeten leiden tot een 
woonkostenbeleid dat beantwoordt aan de rechtvaardige 
eis: Betaalbare woonkosten!
Goed wonen mag geen luxe zijn. Het is het recht van een- 
ieder.
Wij verzoeke u het bovenstaande in uw wijken bekend te 
maken.

Met actiegroeten,
namens het Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer, 
c. M. van Dijk, secretaris

CPN-'Afdeling Haarlemmerpoort 
p /a Willem van den Berg,
Brouwersgracht 206 B

Aan: Comité Wijkverbetering Spaamdammerbuurt, 
Aktiecomité Zeeheldenbuurt en andere organiserende 
instanties van de openbare debatavond over huur- en 
stookkostenschandaal.

Beste vrienden,
De CPN - afdeling Haarlemmerpoort betuigt bij deze 
adhesie met de door jullie georganiseerde demonstratieve 
tocht door Zeeheldenbuurt en spaamdammerbuurt en de 
openbare debatavond, als protest tegen:
— huur- en woonkostenschandaal van nieuwbouwwonin- 

gen Nova Zemblastraat
— huur- en stookkostenschandaal van gemeentewoningen 

Zaandammerplein
— onbetaalbaarheid van de huren project Bokkinghangen
— de schandalige vertraging van renovatie in Zeehelden- 

buurt en woningen omgeving Tasmanstraat/Nova 
Zemblastraat

Vervolg van pag. 3
(tekst van de onderstu^ngsbricven)

Aan Comité Wijkverbetering spaamdammerbuurt, 
Aktiecomité Zeeheldenbuurt

Amsterdam^ 5 oktober 1977

Beste leden van comité en actiegroep.
Bij deze willen de werkers van buurthuis Ons Huis, buurt- 
huis De Schroef en project Zeeheldenbuurt (Turfschip) 
adhesie betuigen met deze actiedag tegen de hoge huren 
en stookkosten.
We hopen, dat deze dag tot resultaten voor de b u u rt zal 
leiden-

Namens de gezamenlijke buurthuizen,
M aarten Vos

Huurdersvereniging Gemeentewoningen ’Transvaal’

Amsterdam, 5 oktober 1977

De Huurdersvereniging uit de Transvaalbuurt verklaart 
zich solidair met de strijd voor betaalbare woningen voor 
de bewoners uit de spaamdammerbuurt.
Ook ط  de Transvaalbuurt wordt strijd geleverd tegen de 
absurde huur- en stookkostenverhogingen bij woon- 
complexen van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

Met strijdbare groet, 
was getekend.
Jan Jacobs, secretaris huurdervereniging Transvaal

Het bestuur der Huurdersvereniging Oosterpark, hier aan- 
wezig op deze vergadering, betuigt‘haar volle sympathie 
met jullie streven naar verlaging der algemene woon- 
kosten.

G. Bode (voorzitter)

g a a n ' d o o r
MET DE WEIGERING 
 -HUUR س»
EN STOOKKOSTEN- 
VERHOGING
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Wijkpost voor bejaarden 
Spaarndammcrstraat 141 
Tel. 829694

Opname in bejaardentehuis 
spaamdammerbuurt ,De

Veel mensen komen bij ons aan met de vraag om te 
worden ؛ngesehreven voor plaatsing in het bejaarden- 
tehuis. Men wil dan op een wachtlijst worden gezet. 
Dit is echter nu nog niet mogelijk. Wél hebben wij een 
aantal namen genoteerd van mensen, die na verloop 
van tijd nadere informatie willen. Deze informatie zult 
u echter ook via de wijkkranten krijgen.

De instantie, die bepaalt welke mensen voor plaatsing 
in aanmerking komen, gaat een half jaar tevoren de 
mensen bezoeken, die zichzelf urgent voor opname 
vinden. Deze instantie heet de CAOB, de Commissie 
Advies Opneming voor Bejaarden (de vroegere Centrale 
Registratief gevestigd aan de Vlaardingenlaan ل أ .

Het systeem ,wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, 
geldt niet. Aan de hand van een aantal normen wordt 
bekeken, wie het meest urgent voor opname is. Volgens 
de plannen wordt het b^a^dentehuis ’dé Bogt’ (204 
bedden) september 1979 opgeleverd. Dat houdt in dat 
men het buurtgerichte bejaardentehuis ’dé Bogt’ vanaf 
begin 1979 als voorkeur kan opgeven.

Over het plaatsingsbeleid voor het aangelegen bejaar- 
denhof ’Dé Westerbeer’ (94 woningen) valt op dit 
moment weinig te zeggen. De oplevering zal in maart
1979 plaats vinden. De verwachting is dat mensen 
eveneens een halfjaar tevoren kunnen opgeven hiervoor 
in aanmerking te willen komen.
WIJ HOUDEN u  OP DE HOOGTE!
Mocht u vragen hebben, of eerder in een ander tehuis 
willen worden opgenomen, dan bent u altijd welkom 
op de spreekuurtijden van de wijkpost.
Spree^urtijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrij- 
dag van 9-30 tot 11.00 uur. Telefoon 829694.

.1' '>v

fryvı

Wijkpost Gouden Reael/spaarndam

— van de woningbouwvereniging Het Westen, om- 
geving Tasmanstraat/Nova Zemblastraat;

— van de Woningbouwvereniging Labor/Eigen Haard, 
blokken K en L in de Zeeheldenbuurt;

— van de woningbouwvereniging Eigen Haard, com- 
plex ’t Schip (Zaanstraat e.o.).

Ten aanzien van het stookkostenprobleem en de te 
hoge huren voor de nieuwbouwwoningen werden géén 
toezeggingen gedaan.

Beste lezers van de Aktiekrant, bij deze vragen wij u 
om de komende maanden het werk van ons comité te 
blijven steunen. Wij hebben uw steun dringend en 
blijvend nodig.
Doe mee aan de buurtacties onder het motto:

HUREN VAN VERBETERDE EN NIEUWBOUW- 
WONINGEN OMLAAG!
LEVENSPEIL VAN DE BUURTBEWONERS OM- 
HOOG!

Ondersteuningen van onze akties kwamen binnen van 
(zie ook pag. 5)

Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer

CPN - Afdeling Haarlemmerpoort

de gezamenlijke buurthuizen
Het bestuur der Hu^dersvereniging Qosterpark
Huurder$vereniging Gemeentewoningen ,Transvaal’

Vervolg van pag. 1

’s Avonds puilde het ’Polanentheater’ uit van de buurt- 
genoten, die het debat tussen de buurten en de 
gemeente wilden bijwonen،
De bewoners waren uiterst geladen over de on^ikke- 
lingen van het afgelopen halfjaar op het gebied van de 
stadsvernieuwing. Namens het college van Burgemees- 
ter en Wethouders was wethouder Kuijpers aanwezig 
(wethouder De Cloe had bericht van verhindering ge- 
stuurd), namens de CPN was Laurens Meerten aanwezig 
en namens de PvdA Nora Salomons.
In felle en emotionele bewoordingen gingen buurt- 
genoten, dien^erleners enz. in debat met wethouder 
Kuijpers en mevrouw Salomons, over het tot nu toe 
gevoerde stadsvernieuwingsbeleid.
Concrete resultaten leverde deze avond helaas nog niet 
op, wèl werd aan het gemeentebestuur duidelijk ge- 
maakt dat de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt het 
niet langer pikken.
Dit zal onge^ijfeld haar invloed hebben op het beleid 
van de wethouders Kuijpers en De Cloe. Door wet- 
houder Kuijpers werd toegezegd dat hij eventueel 
bereid is om een nota van de buurt over de stadsver- 
nieuwingsproblemen aan de regering mede te onder- 
tekenen.
Wethouder De Cloe zal eveneens gevraagd worden om 
de nota te ondertekenen.
Bovendien zegde wethouder Kuijpers toe dat hij zou 
’knokken’ voor toepassing van de 'Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt’-regeling voor de te verbeteren WO- 
ningen _ _

WIJ GAAN DOOR MET DE ACTIE TEGEN DE HUUR- 
EN ST^KKOSTENVERHOGING

De beloften van wethouder Kuijpers
Intussen is de gemeente koortsachtig aan de slag gegaan 
om een rapport op te stellen over allerlei verbeteringen 
die in de woningen en de C.V.-installatie aangebracht 
moeten worden. Ook is er onder druk van de actie 
overleg op gang gekomen tussen wethouder Kuijpers 
Volkshuisvesting) en wethouder Goekoop (GEB) over 
een speciaal gastarief vooi* blokverwarming. Het zgn. 
’Grootverbruiktarief was ons al in begin 1973 toe- 
gezegd... De uitkomsten en de adviezen van zowel het 
rapport als over het speciale gastarief moeten de 
komende maand openbaar worden. De gemeente zal 
nu door onze eensgezind en lange *actie, ondersteund 
door de gehele buurt en talloze keiharde argumenten, 
met duidelijke toezeggingen moeten komen:
Eén ding staat als een paal boven water:
WIJ GAAN DOOR MET DE STRIJD
TEGEN HET FALENDE STADSVERNIEUWING؟ -
BELEID:
WEG met de hoge huren,
WEG met de hoge stookkosten.

Bestuur Huuróersvereniging spaarndam

*
Amsterdam, 2 7 7 ق-6-’

Ter voorkoming van misverstanden en om velerlei ge- 
ruchten tegen te spreken, meld ik de spaarndammer- 
buurt, dat ik niet wegga, maar mijn praktijk per 
l-12-’77 opsplits: ,s morgens houd ik spreekuur in 
Bokkinghangen voor de Zeeheldenbuurt, ’s middags 
houd ik spreekuur op mijn oude adres voor de spaam- 
dammerbuurt. Het ^ic^ierenspreekuur ’s middags 
blijft gehandhaafd, u  kunt telefonisch een afspraak 
maken.

Met groeten,
w. B. Goslinga, huisarts
Aert van Nesstraat 5 huis

In dezelfde tijd werden de woonkosten bekend van de 
nieuwbouw in de Nova Zemblastraat. Van nu af aan 
werd er door alle buurtorganisaties gesproken over ,het 
huur- en stookkosten schandaal van de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt’.
Met de fabelachrige huren in ons complex, de Nova 
Zemblastraat en de nieuwbouw aan de Bokkinghangen 
is elke relatie met het inkomen van de gemiddelde 
buurtbewoner weggevallen.
Een duidelijke daad van ondersteuning en solidariteit 
met onze acties was het besluit van het organisatie- 
comité om de actie-tocht van 5 oktober jl. te laten 
beginnen op het Zaandammerplein. Vandaar liep de 
tocht door de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
langs het complex Bokkinghangen en eindigend bij het 
nieuwbouwcomplex in de Nova Zemblastraat. Drie ver- 
schillende complexen maar met dezelfde ontoelaatbaar 
hoge woonkosten.

W IJ STEUNEN
STRIJD .ص

tegen het sehandalige 
stadsvernieuwingsbeleid

/WH
WEG
met de hoge huren 

en de hoge stookkosten

'Hartverwarmend en hoopgevend*
Dat was de reactie van veel bewoners van de gemeente- 
woningen bij de start van de demonstratieve wandel- 
tocht op 5 oktober door de buurt. Niet voor niets had 
het organisatie-comité het Zaandammerplein uitge- 
kozen als start van de actie-tocht.
Niet voor niets, want de bewoners van het gemeente- 
complex voerden op dat moment immers al zeven 
maanden lang een massale en eensgezinde actie:
— tégen de formidabele verhoging van de stookkosten
— tégen de elk jaar terugkerende huurverhoging
— tégen de reeksen klachten in de opgeleverde 

renovate-womngen
— vóór de toepassing van een speciaal gastarief voor 

blokverwarming
— vóór het grondig opknappen van de woonomgeving
— vóór het drastisch verbeteren van de warmte- en ge- 

luidsisolatie
— VOOR GOEDE ÈN GOEDKOPE RENOVATIE EN 

NIEUWBOUW

200 gezinnen in actie
Dat was de stand van zaken eind september.
De gemeente had stilletjes gehoopt dat de vakantie- 
periode de nekslag zou betekenen voor onze actie. Zij 
had getracht extra onzekerheid te schelpen door on- 
middellijke berekening van de individuele huursubsi- 
die. Bovendien was getracht de actie te breken door de 
bewoners met een sociale uitkering weer machtigingen 
te laten tekenen. Zodat de huur- en stookkosten (na 
aftrek subsidie) automarisch op de uitkering ingehou- 
den zou worden.
De betrokken bewoners accepteerden dit niet en protes- 
teerden fel tegen zulke grove bevoogding en betutte-

Zodoende bleek na de vakantie dat de actie nog net zo 
eensgezind en energiek was als ervoor. Deze feiten ont- 
vingen wij uit onverdachte bron: nl. het Woningbedrijf 
zèlfü! Zij deelde ons desgevraagd mee dat het sueees 
van de aetie 80% groot was!

Grote ondersteuning en solidariteit
Toen dit bericht bekend werd verspreidde het zich snel 
door onze en andere buurten (o.a. Zeehelden-, de Van 
Beuningen- en de Transvaalbuurt). Van diverse kanten 
ontvingen wij verklaringen van steun in onze strijd.



UITGAVE VAN HET AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT 
REDACTIE ADRES: A. BOLLE, VAN HEEMSKERCKSTRAA T 32'", TEL. 65477

SECRETARIAAT AKTIECOMITE: ٠. H. LASSCHUIT, DIRK HARTOGHSTRAAT 10"', TEL. 254664

Renovatie van de blaken Henl volledig in het slop

Woensdagavond 14 december 1977,
19.30-21.30 uur

receptie

voor
Mevrouw A. DE ZWART-JONKER, 

hoofd van de Hudsonschool,

ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum bij het 
onderwijs.
De viering vindt plaats in ’t Turfschip, Rogge- 
veenstraat 12.

Iedereen is van harte welkom.

Buurt- en clubhuiswerk
Maandaavond 7 november start de damesgymnastiek. 
Tijd: 19.00—20.00 uur en bij veel berghelling ook
20.00—21.00 uur.
Kosten: /1 0 ,— per maand.

Donderdag 27 oktober is een koffie-inloopochtend ge-
start. Tijd: 10.00—12.00 uur.
Koffieprijs: ƒ  0,60.

25 november

©PLEVERJNGSFEEST

voor de nieuwe ruimte van het buurthuis.

16.30-17.30 uur Kindervoorstelling ’Pagetti en Smak- 
karoni’
16.30-18.30 uur Receptie in de volwassenenruimte van 
het buurthuis.
20.30 uur Voorstelling van het ’Krisistheater’, in ,t 
Turfschip.
22.00 uur Dansen in ’t Turfschip m.m.v. de band 
’Theeluik’.

De toegang op deze dag is gratis.

SPREEKUUR AKTIECOMITE ZEEHELDENBUURT

De VARA is met een opnameploeg in de buurt geweest 
en heeft in zijn programma VARA-Visie van 21 oktober 
aandacht aan deze schandalige zaak besteed.

Nog geen uitzicht op snelle hervatting van het werk

27 oktober heeft een afvaardiging van het Actiecomité 
een onderhoud met wethouder Kuypers van Volkshuis- 
vesting gehad. Het comité heeft erop aangedrongen dat 
de gemeentelijke diensten en ook de wethouder zelf 
alles in het werk stellen om een oplossing uit de 
impasse te zoeken. Een zo snel mogelijke hervatting 
van het werk is een eerste vereiste.
We hebben er ook op aangedrongen dat tijdens de stil- 
stand van de bouw tenminste gezorgd wordt voor een 
deugdelijke afscherming van de leegstaande en voor een 
deel al uitgesloopte woningen. Zoals ze er nu bijstaan 
geven ze vrij spel aan weer en wind, om niet te spreken 
van krakers. Er moet voor gewaakt worden dat ze over 
een jaar niet rijp zijn voor sloop. En dat is wel het 
laatste wat de huidige en toekomstige bewoners willen. 
Een afschutting van de panden werd toegezegd, zoals 
ook werd beloofd dat de klachten van de bewoners die 
al op de gemoveerde woningen zitten op korte termijn 
verholpen zullen worden.

De afgelopen weken was men van de kant van gemeen- 
telijke dienst Volkshuisvesting nog steeds zo opti- 
mistisch te verwachten dat de aannemer bereid zou zijn 
een schikking te ondertekenen en vrijwillig uit het werk 
te stappen. Maar een gunstig bericht hieromtrent heeft 
ons nog steeds niet bereikt. Dit betekent dat op de uit- 
spraak van een gerechtelijke procedure gewacht moet 
worden voor een andere aannemer aari het werk gaat. 
Dit betekent tevens dat de aannemer die bereid was de 
gebreken aan de gerenoveerde woningen te verhelpen, 
daarmee niet begint.

Helaas kunnen we bij het ter perse gaan van deze krant 
geen optimistischer geluid laten horen. Zodra er voort- 
gang komt berichten we erover.

Wat er zoal bereikt is in de
^eheldenbuurt
Voor we de moed geheel laten zakken na het slechte 
nieuws over de renovatieblokken H en I, melden we 
ook nog het goede nieuws over de Zeeheldenbuurt.
De speeltuin is geheel vernieuwd heropend.
De oplevering van de Bokkinghangen vordert.
Aan de herindeling en verfraaiing van het Zoutkeets- 
plein wordt gestadig gewerkt.
De renovatie van de Hudsonschool gaat volgens plan. 
Het buurt- en clubhuiswerk heeft dit najaar geheel ver- 
nieuwde bovenlokalen in gebruik kunnen nemen, wat 
25 november feestelijk gevierd gaat worden.
In de ruimte op de Bokkinghangen bestemd voor 
sociale voorzieningen zullen binnenkort een aantal 
dienstverleners en een arts hun intrek nemen.

Het clubje van moeders met 
kleine kinderen

De bewoners hebben het op de vergadering van 11 
oktober ز.ا ., -belegd door de woningbouwvereniging 
Labor/Eigen Haard, kunnen horen: de renovatieاللت'ا de 
blokken H en I ligt stil. De samenwerking tussen ل ا ' 
wningbouwvereniging en de aannemer is dusdanig 
ernstig gestoord dat de woningbouwvereniging deze wil 
verbreken. Waar de oorzaken van de moeilijkheden 
liggen werd noch door de woningbouwvereniging, noch 
door de gemeentelijke dienst Vo^huisvesting, die ook 
 de vergadering aanwezig was, op overtuigende wijze ءه
uit de doeken gedaan. Omdat de aannemer niet vrij- 
willig uit dit project wil stappen, zal de woningbouw- 
vereniging hem via een gerechtelijke procedure van het 
werk laten verwijderen. Een uitspraak is in het gunstig- 
ste geval over 2 a 3  maanden te verwachten. Dan pas 
kan begonnen worden met het aantrekken van een 
meuwe aann^m^r
Al met al zou het best tot najaar ’78 ا ؛ س ء ا ا  duren 
voor de werkzaamheden hervat worden.
Blijven de oorzaken van dit op de spits gedreven 
conflict voor ons ondoorzichtig, wat wij heel goed zien 
en aan den lijve ondervinden zijn de gevolgen die dit 
alles voor de bewoners heeft. Voor sommigen betekent 
het een langdurig verblijf op de wisselwoning, dat tot 
ruim 2 jaar kan uitlopen. Er zitten nog bewoners op de 
oude woning, met hun spullen ingepakt omdat uit- 
plaatsing in zicht was, maar waarvan de datum nu 
onzeker is. De ellende is niet te overzien voor wie dit 
treft.
De gemeentelijke dienst Volkshuisvesting, bij monde 
van de heer Raap, zei toe te onderzoeken in hoeverre 
het mogelijk is dat de gedupeerden smartegeld krijgen. 
Prachtig hoor, maar wat los ؛؛‘١)  op in de feitelijke 
situatie?
En wat zal het gevol van de langdurige leegstand zijn 
voor de winkelier؟ in de buurt?
Het Aktiecomité is van mening dat als verantwoordelijk 
voor de ontstane situatie naast de w o n i n g b o u w v e r -  

eniging en de aannemer zeker ook de gemeemelijke 
dienst Volkshuisvesting aangewezen moet worden, die 
niet in staat is gebleken dit project, dat toch met 
overheidsgelden uitgevoerd wordt, naar behoren te 
begeleiden.
Wij zagen ons genoodzaakt deze zaak in de publiciteit 
te brengen. 17 oktober hebben wij een persbericht 
doen uitgaan. Hierop is al door verschillende kranten 
gereageerd.
Onze bedoeling hiermee is dat voor de bewoners die 
het slachtoffer van de toestand zijn, zo snel mogelijk 
een oplossing gezocht wordt.

Officiële owning 
van de srâ ale en medische 

voorziening 
’Bokkinghangen’

Maandag 12 december om 15.30 uur zal de sociale en 
medische voorziening ’Bokkinghangen’ officieel ge- 
opend worden. Iedere belangstellende buurtbewoner 
wordt uitgenodigd deze nieuwe buurtvoorziening te 
komen bezichtigen. Men kan er س  kennismaken met 
de dienstverleners die in deze ruimte spreekuur zullen 
gaan houden, te weten het maatschappelijk werkteam, 
de wijkverpleging en de huisartsen Goslinga en G^niier. 
Al vanaf 21 november zullen de dienstverleners hun 
spreekuur in de ’Bokkinghangen’ beginnen.

Het peuterclubje dat vorig jaar in ’t Turfschip gehou-
den werd, wordt m.i.v. 9 november verplaatst naar de Donderdagavond 19.00—20.00 uur in ’t Turfschip, 
Zuiderspeeltuin. Roggeveenstraat 12, tel. 247589.

Druk: Heiermann & ء ه . c. V., Elandsstraat 169-173, 
telefoon 22 72 67.


