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STEEDS SPRINGLEVEND!NO^

De afgelopen maanden is het nogal stil geweest rond- 
om het Comité Wijkverbetering spaarndammerbuurt. 
Hieruit is door sommige or^nisaties gekonkludeerd, 
dat er door het Comité niet hard genoeg n^er werd 
gewerkt aan de behartiging van de buurtbelangen. 
Niets is minder waar. Er is door ons achter de scher- 
men gewerkt aan een groot aantal zaken.
In de eerste plaats is het ons samen met de bewoners- 
commissies, hu^dersverenigingen en het Aktiekomité 
Zeeheldenbuurt gelukt om de zogenaamde ,,Schae- 
fer”huren ook van toepassing te laten zijn voor een 
vijftal andere re^^tieprojekten, namelijk:
1. Wooncomplex „het Schip” aan de Banstraat/Oost- 

zaanstraat/Hembrugstraat van de woningbouwver- 
eniging „Eigen Haard”;

2. Wooncomplex „Erven Nadel” aan het Spaarndam- 
merplantsoen/Oostzaanstraat van het'Gemeentelijk 
Woningbedrijf;

3. Wooncomplex Tasmanstraat/Bontekoestraat/Nova 
Zemblastraat van de woningbouwvereniging „Het 
Westen”؛

4. Wooncomplex „Eigen Haard” aan de Hembrug- 
straat؛

5. Wooncomplex K en L van de woningbouwvereni- 
ging „Labor/Eigen Haard” in de Zeeheldenbuurt،

Dit heeft als conse<^uentie ،lat de huren van verbeter- 
de woningen gemiddeld ƒ 2 5 .-  lager zijn dan het mi- 
nisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning normaal vaststelt, dat er meer samenvoegingen 
van woningen gepleegd mogen worden en dat de kwa- 
liteit van de woningverbetering niet aangetast kan 
worden door de gemaakte huurafspraken. Met deze 
regeling nemen we als buurt een bijzondere plaats in.

In de tweede plaats heeft het bestuur van het Comité 
Wijkverbetering zich actief getoond op allerhande 
terremen.
Te denken valt aan het verstrekken van informatie en 
advies, het ondersteunen van acties van individuele 
buurtbewoners tegen hun wongingbouwvereniging of 
huisbaas. Daarnaast hebben we meegewerkt aan de 
oprichting van vier nieuwe bewonerscommissies, te 
weten:
 — ”Bewonerscommissie „Het Behouden Huis .ل

nieuwbouw aan de Nova Zemblastraat van woning- 
bouwvereniging „Het Westen";

2. Bewonerscommissie „Spoorzicht” —  Spaarndam- 
merstraat 2 t/m 6ل en Houtmankade 78 t/m 82;

3. Bewonerscommissie „Zaanboulevard” — Zaanstraat 
30 t/m 33, 38 t/m 45 en Wormerveerstraat 9 en

4. Bewonerscommissie van de nieuwbouwwoningen 
aan de Houtmankade 48 t/m 58 van de woning- 
bouwvereniging „Het Westen”.

De bewonerscommissie van de nieuwbouwwoningen 
aan de Nova Zemblastraat houdt zich vooral bezig 
met de woonomgevingsverbetering en het woon- en 
stookkostenprobleem van haar woonblok.
De bewonerscommissie van de nieuwbouwwoningen 
aan de Houtmankade houdt zich onder leiding van 
haar zeer aktieve voorzitster n^vrouw Beekman bezig 
met het woonkostenvraagstuk. De eerste resultaten 
zijn daar door de bewonerscommissie binnengehaald. 
De woringbouwvereniging „Het Westen” is door de 
bewonerscommissie gedwongen ƒ4 .400 ,- terug te be- 
talen aan de bewoners als terugbetaling van teveel in 
rekening gebrachte woonkosten. Tel maar uit je 
winst!!

langs het besluit genomen om in overleg met het 
Wijkopbouworgaan „spaarn،iam” op positieve wijze te 
streven naar een organisatorische en administratieve inte- 
gratie van het Comité Wijkverbetering spaarndammer- 
buurt in het WijkopbouwOrgaan „spaarndam”.
Door beide besturen dient dan gewerkt te worden aan 
een betere taakafbakening van het werk van deze twee 
buurtorganisaties.
Hierbij behoort wel vermeld te worden, ل ه أ  door de 
komst van een sterk verjongd dagelijks bestuur 
van het W ijk o ^ u w o rg a a n  „spaarndam” er een 
frisse wind is gaan waaien in het W ^ k o ^ u w o r- 
gaan. De inhoudelijke samenwerking van het Comité 
Wijkverbetering spaarndammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan „spaarndam” is hierdoor het afgelopen 
jaar veel verbeterd. Deze samenwerking was in het 
belang van de buurt hard en hard nodig. Een verder 
gescheiden optreden van deze twee buurtorganisaties 
komt in een periode van toenemende sociaal- 
economische verslechtering van de Spaarndammer- 
buurt, de behartiging van de belangen der buurtbewo- 
ners zeer beslist niet ten goede. De koninde maan- 
den zal zowel door het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt als door het Wijkopbouworgaan 
„Spaarndam” met nog meer inzet gewerkt moeten 
worden aan de versterking van de eenheid en de ver- 
breding van de basis, van waaruit gewerkt kan worden 
aan
• versnelling en verdere doorzetting van de stadsver- 

nieuwing in onze buurt;
٠ de betaalbaarheid van het wonen;
• een gezellige, prettig aandoende en ’ 

buurt.

Veel is de laatste jaren door het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt, huurdersverenigingen, be- 
wonerscommissies, de werkgroep onderwijsvertete- 
ring, de werkgroep sport, de s^aal-culturele plan- 
groep met ambtelijke en politieke steun tot stand ge- 
bracht:
- renovatie van ±  1500 woningen met een 

aanvaardbare aanvangshuur;
- de bouw van een bej^ardencomplex aan de Assen-

d ^ftstr^/H o^rij^tr^/Polanenstt^ ;
- de bouw van 72 woningen aan de Nova Zembla-

straat (overigens met een onbetaalbare, onaan- 
vaardbare aanvangshuur);

- de bouw van een openbare basisschool aan de 
Krommeniesttaat;

- de nieuwbouw aan de ?olanenstraat;
- verbetering van stukjes woonomgeving;
- de komst van een sportzaal aan de Zaanstraat;
- de komst van een nieuw buurthuis aan het Zaan- 

dammerplein (hiervoor wordt de oude spaarndam- 
merschool binnenkort verbouwd);

- nog vele andere zaken.

Sommige resultaten zijn nog niet helemaal zichtbaar 
geworden. Samen met het Wijkop̂؛uworgaan 
„Spaarndam” hoopt het bestuur van het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndammerbuurt de verpaupering en 
verloedering van de woonomgeving in onze buurt te-

Daarvoor zal een grotere morele en akrieve steun van 
de buurt voor ons werk onontbeerlijk zijn.

Voor dit moment vertrouwen wij erop u voldoende te 
hebben geïnformeerd over hoe het met het toekomst- 
perspectief van het Comité Wijkvertetering spaarn- 
dammerbuurt staat.

Het bestuur van het c.w .s.

Subsidieperikelen
Door een abrupte stopzetting per 1 januari 978ل van 
de gemeentelijke subsidie voor de ins^ ^tegeleid ing 
aan het Aktiekomité Zeeheldenbuurt en het Comité 
Wijkverbetering spaarndammerbuurt werd het werk 
van de beide comités, de huurdersverenigingen, bewo- 
nerscommissies en werkgroe^n zeer ernstig gedu- 
peerd.
De Aktiekrant kon niet meer worden uitgebracht. 
Daarnaast zag het bestuur van het c.w .s. zich ge- 
noodzaakt om haar administratrice/informatrice, te we- 
ten Jenneke Abbink, te ontslaan omdat er geen geld 
meer was om haar salaris te betalen, u  kunt begrij- 
pen, dat dit een enorme domper was op het werk van 
de vrijwilligers, verenigd in het c.w .s.
We hebben als bestuur veel tijd moeten besteden aan 
deze subsidieperikelen. Het was moeilijk duidelijk te 
maken aan de andere buurtorg*nisaties wat er ̂؛٥  de 
hand was met het comité. Door een gezai^nlijke ak- 
tie van huurdersverenigingen, tewonerscommissies, de 
werkgroep „onderwijsverbetering”, de ^geleidings- 
commissie Bejaardenvoorzieningen, dienstverleners en 
individuele ambtenaren, is het ons gelukt om met in- 
gang van ل mei j.1. alsnog een gedeelte van het werk 
van het Comité Wijkverbetering spaarndammerbuurt 
voor het jaar I978gesubsidieerd te krijgen.
Dit jaar kunnen we daarom opnieuw een aantal aktie- 
kranten over de woning- en wijkverbetering uitgeven. 
Vanwege de financiële bezuinigingen zullen we bin- 
nenkort wel over moeten gaan tot een eenvoudiger 
grafische vormgeving van de Akriekrant.

Door de afdeling Sociale Zaken is ons mondeling toe- 
gezegd, dat het bestuur van het Comité Wijkverbete- 
ring spaarndammerbuurt middels de begroting van het 
Wijkopbouworgaan „spaarndam” kan beschikken over 
een halve administratieve kracht voor 1978 en 1979 
Op basis van deze toezegging is Jenneke Abbink weer 
op halve kracht gaan werken voor het Comité Wijk- 
verbetering spaarnddammerbuurt en het Akriecomité 
Zeeheldenbuurt. Dit zal tot resultaat hebben, dat we 
het komende jaar als buurtcomité weer meer naar bui- 
ten zullen kunnen treden.

SAMENWERKING COMITÉ WIJKVERBETE- 
RING SPAARNDAMMERBUURT MET WIJKOP- 
BOUWORGAAN „SPAARNDAM”

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 
met ‘ van alle daarin vertegenwoordigd
zijnde politieke partijen het besluit genomen, dat in- 
spraaksubsidies alleen middels de officieel door de ge- 
meente goedgekeurde wijktouworganen aangevraagd 
dienen te worden en dat buurtcomités zoals het Comi- 
té Wij^erbetering spaarndammerbuurt en het Akrie- 
komité Zeeheldenbuurt niet in aanmerking komen 
voor rechtstreekse subsidiëring. Dit besluit heeft, zo- 
als reeds hierboven vermeld, geleid tot het beëindigen 
c.q. afbouwen van de subsidie ten behoeve van deze 
twee waardevolle buurtorganisaties. Uiteraard heeft dit 
besluit zeer nadelige consequenties voor het optin^al 
funktioneren van de i^raaktegeleiding, welke de af ge- 
lopen acht jaren verzorgd werd door het Comité Wijkver- 
betering spaarndammerbuurt en het Aktiekomité Zee- 
heldenbuurt. Het bestuur van het Comité Wijkvertete- 
ring Spaarndammerbuurt heeft gezien deze situatie on



Een geren©veerd ge- 
bouw voor de He- 
de Hebronschool?
Sinds juni ول?? wordt daarover in de ^ w g ro e p  He- 
bron$chool gesproken. In deze ^ w g ro e p  zitten ver- 
tegenwoordigers van team en oudercommissie van de 
Hebrons€hool, het bestuur van de Hebronschool, het 
Advies en Beg^eidingscntrum, het Comité Wijkver- 
betering spaarndammerbuurt, de Werkgroep Onder- 
wijsverbetering van het C.W.S., en de afdeling Onder- 
wijs van het Stadhuis.

Aanvakelijk is er een schetsplan gemaakt voor het 
renoveren van het gebouw van de kleuterschool De 
Veulens t.b.v. de Hebronschool. Toen bleek dat dat 
gebouw te klein zou zijn, vooral omdat de erin onder 
te brengen gymzaal zoveel ruimte vergt.
De afdeling Onderwijs bood de Hebronschool toen 
het gebouw op het Zaandamn*؛rplein aan. Dit gebouw 
had binnen de overlegsituatie rond het verbeteren van 
het onderkomen van het buurt- en clubhuiswerk al 
een bestemming gekregen. De getauwen zijn zo 
slecht dat verbetering van huisvesting dringend nood- 
zakelijk is.
Toen het gebouw ook aan de Hebronschool werd aan- 
geboden, bestonden er twee gegadigden voor het ge- 
bouw aan het Zaandammerplein. Alle betrokkenen 
zijn daarop uitgenodigd door het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt om over deze raeilijke situ- 
atie te praten met elkaar. Afges^roken is dat zowel 
het buurt- en klubhuiswerk als de H ebronschool zich 
op het standpunt zouden stellen dat voor beide ge- 
zocht zou moeten worden naar een zo goed ragelijke 
oplossing, waarbij het programma van eisen tot haar 
recht zou komen.

We hebben toen overleg gepleegd over ragelijk  al- 
ternatieven. Deze alternatieven hebben we op schrift 
gesteld en op 28 november ول?? in een brief aan de 
wethouder gestuurd.
Deze brief werd ondertekend door alle betrokkenen

Op 24 februari ول?? ontvingen we van de wethouder 
voor Jeugdzaken en Volksonttvikkeling een schrijven, 
waarin gesteld werd dat het College van Burgemees- 
ter en Wethouders had besloten dat het schoolgebouw 
op het Zaandammerplein gerenoveerd zal worden 
voor het buurt- en clubhuisw erk.

Het besluit hierover is niet genomen in relatie met 
een akkommodatie voor de Hebronschool. De He- 
bronschool zal dan als mogelijkheid het gebouw van 
De Veulens krijgen. De gymzaal zullen ze dan gebrui- 
ken van de nieuwe Spaarndammerschool en/of de 
nieuwe sportzaal.
De ouders en het team vinden deze oplossing echter 
niet acceptabel. Het is nog niet duidelijk op welke 
wijze een en ander kan of zal worden opgelost.

R. van Wees.

Een verheugend 
bericht van 
Huurdersvereniging 
„spaarndammer- 
plantsoen”
 mei 1978 was een verheugende dag voor onze ?ل
huurdersvereniging. op  die dag werd n a ^ i jk  de eer- 
ste sleutel van de gerenoveerde woningen aan het 
Spaarndammerplantsoen overhandigd door wethouder 
Kuijpers.

In au^stus ول?? is de aannen*؛r begonnen met de 
sloop en dus in een tijdsbestek van 10 maanden wer- 
den de woningen opgeleverd. Onze komplimenten 
voor deze aannemer!أ

Huurdersvereniging
Spaarndammerplantsoen.

BEZOEKT DE OPEN DAG 2 ه ل ?  
JULI EN u ZULT UZELF EEN 
MENING KUNNEN VORMEN.
De hele dag zijn er mensen aanwezig, die u toe- 
lichting en informatie kunnen geven.

Alle ruimtes voldoen aan de voorgeschreven nor- 
men» In de meeste gevallen zijn ze zelfs ruimer.

JULI OPEN DAG N ل2 IE t^ E  
SPAARNDAMMERSCHOOL.
Op 22 mei werd het hoogste punt bereikt. De vlag 
ging toen in top. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar wordt het nieuwe gebouw betrokken. 
Feest voor kinderen, ouders en onderwijskrachten. 
Feest voor de buurt, die dan een prachtige school 
rijker geworden is.

OP 12 JULI IS ER EEN OPEN 
DAG IN DE NIEl^GEBOUWDE 
SPAARNDAMMERSCHOOL 
ALLE BUURTGENOTEN WOR- 
DEN UITGENODIGD OM EEN 
KIJKJE TE NEMEN IN HET 
NIEUWE GEBOUW.
Komt u in ieder geval langs om met eigen ogen te 
kunnen zien op welke wijze de klassen zijn ge- 
groepeerd. Hoe de klassen gebruik kunnen maken 
van een extra ruimte, die aan de klassen grenst. 
Waar kinderen in groepen kunnen werken. Waar 
toneel gespeeld kan worden. Waar films kunnen 
worden gedraaid.
Er doen allerlei geruchten de ronde als zou het ge- 
bouw niet een prachtige school zijn met alle mo- 
gelijkheden voor het geven van modern vernei- 
uwd onderwijs.

Bericht van de werk- 
groep buitenlandse 
buurtbewoners in 
oprichting
In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt wonen veel 
buitenlanders. Volgens officiële cijfers woonden er op
1 januari 19?? zo’n 00ث Marokkanen, 18ه  Turken, 
150 Spanjaarden, 100 ?ortugezen, 50 Italianen, 30 
٢ en nog een aantal Grieken, Tunesiërs en
Algerijnen. Deze buitenlanders hebben het moeilijk 
in Nederland.
Ze hebben problemen met aanpassing aan de Neder- 
landse samenleving, met de Nederlandse taal, met SO- 
ciale regelingen, huisvesting en noem maar op. Onbe- 
kendheid bestaat vaak met de voorzieningen en aktivi- 
teiten in de buurt. Om te proberen hier iets aan te 
doen hebben diensrcerleners, werkers van de buurt- 
en clubhuizen, opbouwwerk en het Wijkopbouwor- 
gaan „Spaarndam” het initiatief genomen tot het op- 
richten van een werkgroep, werkgroep wil zich
inzetten voor het kreëren van voorzieningen en aktivi- 
teilen vóór en met buitenlanders in de buurt én voor 
het verbeteren van kontakten en onderling tegrip tus- 
sen buitenlandse en Nederlandse buurtbewoners. De 
werkgroep wil dit proberen te bereiken door het orga- 
niseren van allerlei aktiviteiten zoals Nederlandse les 
voor buitenlanders, een voorlichtings- of een informa- 
tiespreekuur, samenstellen van een informatieboekje 
in verschillende talen met telangrijke adressen in de 
buurt, sociale en kültürele aktiviteiten zoals films, 
muziek, soos, diskussies.
Maar. .. de werkgroep bestaat tot nu toe maar uit een 
paar mensen. Wij hebben méér mensen nodig om ook 
werkelijk deze aktiviteiten te kunnen organiseren. 
Daarom hebben we u nodig. We hebben mensen no- 
dig die mee willen denken en mee willen werken. 
Mensen van alle nationaliteiten: Nederlanders, Ma- 
rokkanen, Turken, Spanjaarden, Portugezen enz.
Wilt u méér weten over de werkgroep?
Wilt u weten wat u als lid van de werkgroep kunt 
doen?
Wilt u zich opgeven voor de werkgroep?
Twijfelt u nog en wilt u een keer praten met iemand, 
van de werkgroep?
Dan kunt u terecht bij:
Lex van Andel, Buurthuis ,,Ons Huis” tel. 829??0 
Ietje de Wilde, Opbouwwerk, tel. 8605?8
Mieke Budde, Buurthuis „de Schroef” tel. 826429 
Ada van Wermeskerke, ABC-team tel. 860324
Bart V. d. landen, Wijkopbouworgaan, tel. 829??3

Werkgroep
Onderwijs-
verbetering
De Werkgroep Onde^ijsvertetering bestaat 5 jaar. In 
de afgelopen 5 jaar hebben we ons met veel verschil- 
lende dingen beziggehouden, die met onderwijs te 
maken hebben. Om een duidelijk overzicht te kunnen 
maken van alle werkzaamheden hebben we dit jaar 
een overzicht gemaakt, waarin al onze werkzaamheden 
staan omschreven.
Nieuwbouw en renovatie van scholen in de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt, Volwassenen op Herha- 
ling, Nie^Nederlands-talige, Surinaamse en Antilli- 
aanse kinderen binnen het onderwijs, de schoolde- 
zondheidszorg, het Advies en Begeleidings Centrum, 
het scholenproject (dat is de samenwerking van scho- 
len, buurthuizen en de bibliotheek), het voortgezet 
onde^ijs.
Aan deze onderwerj^n heeft de werkgroep in de af- 
gelopen jaren gewerkt. We hebben doorgesproken 
welke werkzaamheden we in de komende tijd op zul- 
len pakken-

Op 11 april jl. organiseerden we in de Hebronschool 
een openbare vergadering over het onderwijs. Het on- 
derwijs zit op dit moment in een moeilijke positie. 
Het kinderaantal loopt sterk terug. Er zullen ±  800 
onderwijskrachten ontslagen worden in de komende 
jaren. Op de buurtvergadering van 11 april werd in- 
gegaan op de mogelijkheden voor het e^ra inzetten 
van schoolkrachten. Voor de vernieuwing van het on- 
derwijs is extra mankracht dringend nodig.
Waarom onderwijskrachten ontslaan als er nog zoveel 
werk kunnen doen?
Op de buurtvergadering werden ook de nieuwe bevol- 
kingsprognoses voor de Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt aangegeven. Deze zien er niet rooskleurig 
uit. V e ra ch t wordt dat de leerlingenaantallen nog 
verder zullen dalen.
Buurtbewoners, ouders en onderwijskrachten werden 
opgeroepen aanwezig te zijn op de stedelijke actiedag 
van 22 april voor het behoud van de arteidsplaatsen 
met de leus: „Geen onderwijskracht de schoolpoort 
uit!”

De onde^ijsgroep kan uitbreiding van mankracht 
goed gebruiken. Voor informatie kunt u  terecht bij 
R. van Wees, telefoon: 82.58.53 - ?3.96.61.
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— Als eigenaar van een etage moet u ٠٠١٤ een deel 
van de onderhoudsverplichtingen van het hele huis op 
u nemen. Dus als er iets aan het dak moet gebeuren 
of aan de riolering, moet u ook "
Als u koopt zorgt u er dan voor dat u de splitsings- 
vergunning te zien krijgt. Als een huis niet gesplitst 
is, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor alle ver- 
plichtingen en schulden die op het huis rusten. Dus 
wees op uw hoede.
—  Zorg ervoor 2 voorwaarden in het *
op te nemen: ontbinding van het kontrakt als u geen 
woonvergunning krijgt én als u de financiering niet 
rond krijgt.

W AT T E  DOEN?

Uit bovenstaande is gebleken dat horizontale verkoop 
vooral ten nadele werkt van de laagste inkomensgroe- 
pen. Het is nodig dat er een totaal verbod komt op 
splitsing en verkoop van etagewoningen. Voor de ,,ge- 
troffen” bewoners is het belangrijk zich te organiseren 
en gezamenlijk op te treden. Wéét u waar in de buurt 
horizontale verkoop plaatsvindt? Woont u soms zelf 
in een huis dat horizontaal verkocht is of wordt? 
Heeft u vragen wat u moet doen als uw huis horizon- 
taal verkocht wordt? Neem dan kontakt op met het 
c w s . Zie voor spreekuren verder in de krant.

DE HUURVERHOGING PER 1JUU BETEKENT 
ZEKER EEN NIEUWE LASTENVERZWARING

Bewoners van gerenoveerde woningen kregen nog 
niet zo lang geleden te maken met een forse achter- 
uitgang van hun koopkracht. Immers, ze moesten aan- 
zienlijk meer aan huur gaan betalen dan voor hun ge- 
renoveerde woning dan ze voor de oude woning de-

Gesteld kan worden dat de meeste bewoners qua 
koopkracht erop achteruit zijn gegaan, sinds de 
BTW-verhogingen niet meer worden gekompenseerd 
in de lonen (vanaf ل januari (ل977؛  dit kostte de be- 
woners gemiddeld al meer dan 300 gulden.
Dan kan nog verder worden aangetoond met cijfers, 
maar het beste bewijs is dat de bewoners het maar al 
te goed merken in hun portemonnee.

Nu komen we dus per ل juli a.s. te staan voor een 
huurverhoging van minimaal 7%. op dezelfde datum 
zal een prijskompensatie van ل ل,  % ingaan. Maar hier- 
mee wordt de huurverhoging nauwelijks voldoende 
gekompenseerd, laat staan dat het iets van verbetering 
bren^ in de dalende koopkracht van rensen die rond 
moeten komen met een inkomen van „de gemiddelde 
(modale) werknemer”.

DE HUREN KUNNEN OMLAAG

Het blijkt dat meer dan 50% van de bouwkosten van 
een nieuwe woning bestaat uit BTW, grondkosten en 
winst (voor de bouwondernemers). Over die hoge 
kosten wordt door de regering de hoge rente van mi- 
nimaal 0ل â ل ل % berekend, die dan weer mede de 
hoogte van de huren bepaalt.
De hierbovenstaande kosten komen geheel ten laste 
van de bewoners, wat onrechtvaardig is.
Deze kosten kunnen zeer zeker teruggebracht wor- 
den, zelfs tot ongeveer de helft, wat dan een overeen- 
komstige verlaging van de huren teweeg kan brengen. 
Daarbij kunnen we konstaiteren dat de huuropbrengst 
van een woning na gemiddeld 30 tot 40 jaar de bouw- 
kosten en de kosten voor onderhoud en grondrechten, 
geheel heeft kunnen dekken.
Neem bijvoorbeeld een gerenoveerde woning waar- 
voor gemiddeld zo’n 80.000 gulden geïnvesteerd kan 
worden en stel dat de gemiddelde huur voor deze WO- 
ning 250 gulden is. Rekening houdend met de rente 
die over het investeringsbedrag van 80.000 gulden be- 
taald moet worden en met de personeelskosten enzo- 
voorts, dan kunnen we vaststellen dat na hoogstens 35 
jaar de genoemde kosten met de huuropbrengst veref- 
fend zijn. Daarna resteren slechts de kosten van pers- 
oneel en onderhoud en de kosten voor de grondrech- 
ten.
Dus .dé huurgelden die in de overige jaren door de 
gemeente, de woningbouwverenigingen en de partiku- 
liere huisbazen ontvangen worden zijn voor het groot- 
Ste gedeelte pure winst!ا

Uit het bovenstaande kunnen we konkluderen dat 
huurverhoging niet noodzakelijk is én niet rechtvaar- 
dig; integendeel!

N. Biesboer, 
CWS.

zal naar de kantonrechter moeten stapan om te vra- 
gen' hem de woning toe te wijzen. De kantonrechter 
moet dan het belang van u als zittende huurder afwe- 
gen tegen het belang van de nieuwe eigenaar. In Am- 
sterdam is het haast nog niet voorgekomen dat zitten- 
de huurders van hun woning afgezet zijn. Bovendien 
zal de nieuwe eigenaar, als hij het huis voor minder 
dan / 200.000 heeft gekocht of als de huur ligt tussen 
ƒ 5 0 ,-  en ƒ 4 7 0 ,-, moeten voldoen aan de eisen van de 
dienst Herhuisvesting. Als de kantonrechter toch de 
woning aan de nieuwe eigenaar toewijst, dan moet de- 
ze de woning 3 jaar in bezit hebben vóórdat hij op de 
woning kan gaan wonen. Dus u kunt in ieder geval 
dan nog drie jaar op uw woning blijven wonen؛ u 
heeft dan nog drie jaar huur bescherming.

WAARSCHUW INGEN AAN DE KOPERS

— Wie een etage koopt wordt eigenaar van een etage 
van een huis.
—  Maar het kan ook anders. Een eigenaar kan ook 
van een blok huizen of zelfs van één huis eçn COÖ- 
peratieve vereniging maken, u  koopt dan niet een eta- 
ge, maar het recht om op een etage te wonen. Als u 
besluit weg te gaan, moet u uw recht van bewoning 
van de etage weer terugverkopen aan de coöperatieve 
vereniging of aan een lid van de vereniging.

ما  ،t ءه 2/3 ه  kamerwoning, 
douche, berffinf ؟ ٠ ■ 

KOOPSOM: /  52.500 k.k. 
hoge hypotheek beschikbaar

Real Estate 
Amsterdam B.V.

TEL: 0S0-713133-7SSS5S.

Nieuwe huurverho- 
ging ontoelaatbaar!
De huu^erhoging, de stookkostenverhoging en de 
servicekostenverhoging vorn^n samen de stijgende 
woonkosten.
Deze stijgende woonkosten, waar de overgrote meer- 
derheid van de mensen mee te maken hebben, kun- 
nen niet los gezien worden van de huidige omstandig- 
heden waarin de mensen leven. De mensen leven met 
een toenemende loondruk, waarbij gezegd kan wor- 
den dat er voorlopig geen reële loonsverhoging te 
verwachten is en een dreigende aantasting van de SOCİ- 
ale voorzieningen.
Daarnaast ontstaat er meer en meer werkeloosheid؛ er 
vallen steeds meer ontslagen.
Dit is het gevolg van de afbraak van industriële werk- 
gelegenheid in Nederland. Dat is niet wat de mensen 
zelf hebben gewild en veroorzaakt, maar wat is ont- 
staan door het beleid van de regeringen van de afgelo- 
pen jaren, onder druk van de grote ondernen^rs en 
banken-

Ondanks de toenemende loondruk en de dreigende 
aantasting van de sociale voorzieningen komt de rege- 
ring opnieuw met een huurverhoging en wel per ل ju-

/. voor de gerenoveerde en nieuwbouwwoningen hier 
in de buurt, van de gemeente, de woningtouwvereni- 
gingen en van parrikuliere huiseigenaren, is een huur- 
verhoging van minimaal 1% geëist. Een uitzondering 
hierop vormen de nieuwbouwwoningen aan de Nova 
Zemblastraat, waarvoor de komende huu^erhoging — 
terecht —  niet van toepassing is vanwege de enorm 
hoge huren (ƒ480 .- met een kale huur van ƒ350 .-) 
die de bewoners reeds nu betalen.
2. De huurverhoging van 7% geldt tevens voor de 
resterende woningen in de buurt, met als uitzonderin- 
gen de woningen waar nü renovatieplannen voor be- 
staan, namelijk:
—  de „Giltay”-woningen in de Zaanstraat;
—  de woningen van ,,Spoorzicht” (Houtmankade/- 
Spaarndammerstraat)
—  de (woningwet)woningen in de Polanenstraat;
—  de oude woningen van woningbouwvereniging Het 
Westen in de Tasmanstraat, Nova Zemblastraat, Aert 
van Nesstraat, Le Mairestraat en ^)ntekoestraat). 
Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat de 
huurstop voor bovengenoemde woningen enkel en al- 
leen bewerkstelligd is door middel van aktie van be- 
woners.

HORIZONTALE 
VERKOOP
W AT IS DAT?

Horizontale verkoop betekent dat huizen per étage 
worden verkocht. Om per étage verkocht te kunnen 
worden moeten huizen worden gesplitst. In Amster- 
dam is voor gebouwen, die binnen de *
stad liggen ^١١ voor ل januari 940ل gebouwd zijn, een 
^litsingsvergunning nodig. Deze splitsingsvergunning 
moet door de eigenaar worden aangevraagd bij de 
Dienst Bouw- en Woningtoezicht. Bij deze aanvraag 
hoort een taxatierapport en een ^itsingsplan. In dat 
taxatierapport moet o.a. staan hoe de onderhouds- 
toestand van het huis is. Bouw- en Wonin^oezicht 
stelt echter zulke minimale eisen aan het onderhouds- 
nivo, dat alleen bij ernstige technische gebreken een 
vergunning geweigerd wordt. Wel kan Bouw- en Wo- 
ningtoezicht bepalen dat er alléén een vergunning ver- 
leend wordt als de eigenaar bepaalde reparaties aan 
het huis verricht. De bewoners krijgen van Bouw- en 
Woningtoezicht een brief, waarin staat dat de eigenaar 
voor het huis een splitsingsvergunning heeft aange- 
vraagd en waarin de bewoners op de n*}gelijkheid ge- 
wezen wordt onderhoudsklachten aan BWT door te 
geven. Als de eigenaar een aanschrijving krijgt, krij- 
gen de bewoners daarvan bericht. Klachten van bewo- 
ners worden door BWT gekontroleerd. Bewoners 
kunnen echter pas nadat de vergunning is af gegeven 
een bezwaarschrift indienen tegen het verlenen van 
die vergunning. Zij kunnen dan nog in beroep gaan 
bij de Raad van State (de zgn. AROB-procedure).

WAAROM H O R IZ O N T A L  VERKOOP?

Huiseigenaren kunnen woekerwinsten maken door 
hun huizen horizontaal te verkopen. In Amsterdam 
zijn het vooral relatief goedkope huurwoningen die 
horizontaal worden verkocht. Een voorbeeld. Een 
pand met een waarde van ƒ  100.000 kan zo worden 
verkocht voor ƒ70 .0 0 0  per etage. Dat betekent voor 
een pand met 4 etages een verkoopprijs van 
ƒ280.000 . Dus tel uit je winst!
Huiseigenaren maken dankbaar gebruik van de nog 
steeds heersende w o n in g n ^ . In Amsterdam zijn 
rond de 30.000 woningzoekenden؛ dit betreft in- 
komensgroepen onder de ziekenfondsgrens met een ur- 
gentiebewijs. Ook de hogere inkomensgroepen vinden 
niet gemakkelijk een voor hen betaalbare huur- of 
koopwoning in Amsterdam. Al deze mensen zijn po- 
tentiële kopers: als de omstandigheden hen dwingen 
zullen zij tot de koop van een etage moeten overgaan. 
Immers, een etage is nog „betaalbaar” in vergelijking 
met een heel pand of een eengezinswoning.

NADELEN VAN HORIZONTALE VERKOOP

Door horizontale verkoop worden vooral goedkopere 
woningen aan het woningbestand onttrokken» Dat 
wil zeggen dat er voor de lagere inkomensgroepen 
nog minder betaalbare huizen overblijven. Zij moeten 
dus nog langer wachten op een woning óf zelf een 
etage kopen of de stad uit verhuizen naar Purmerend, 
Almère, Lelystad etc.
De positie van de huurder wordt dus verzwakt. De
eigenaar ziet de huurder liefst zo snel mogelijk ver- 
trekken. De meeste eigenaars deinzen er niet voor te- 
rug op allerlei manieren druk op de huurders uit te 
oefenen om te vertrekken; dreigementen, voortdurend 
overlast bezorgen, de huurder het leven zuur maken. 
De huurder wordt vaak de n*}gelijkheid tot woning- 
ruil, vaak de enige mogelijkheid om nog te verhui- 
zen in Amsterdam, ontnomen. De eigenaar heeft geen 
zin in bewoners die voorlopig niet zullen vertrekken. 
Renovatieplannen worden b e^ eilijk t. Onteigenings- 
procedures bij versnipperd eigendom zijn moeizaam 
en tijdrovend.

RECH TEN  VAN DE H UURDERS

— Als uw huiseigenaar u de etage die u bewoont te 
koop aanbiedt, dan hoeft u deze etage niet te kopen. 
Als uw etage ̂؛١١  een ander verkocht wordt, dan gaat 
uw huur gewoon dóór, alleen betaalt u nu de huur 
aan de nieuwe eigenaar.
„Koop breekt geen huur.” Dat wil ze^en: ook al 
wordt uw huis verkocht, uw huurkontrakt gaat ge- 
woon over op de nieuwe eigenaar. Alleen als de nieu- 
we eigenaar zélf de woning wil gaan bewonen kan u 
de huur opgezegd worden. Maar de nieuwe eigenaar

Even een grote schoonmaak voor de *uitverkoop’ begint.



opgericht: HOUDT uw STAD De servicek©sten- 
Bewonerscommissie SCHOON!! verhoging

Vele buurtbewoners zijn met hun neus op de harde 
feiten gedrukt؛ Niet alleen een huurverhoging van 
7% , maar daarbovenop ook nog een servicekostenver- 
hoging, die vooral voor de woningen met blokverwar- 
ming de pan uitvliegt،
Woningbouwvereniging Het Westen maakt het hele- 
maal bont. Wij, de bewoners van het nieuwbouwcom- 
plex aan de Houtmankade van woningbouwvereniging 
Het Westen, kregen in februari een onkostenbegro- 
ting door de bus geschoven, die er niet om loog. Een 
aantal bewoners hebben de koppen bij elkaar gesto- 
ken en ;s gaan onderzoeken of deze verhoging, gebas- 
seerd op eerdergenoemde onkostenbegroting, wel 
rechtmatig was.
De Huurwet spreekt in artikel 9 over „redelijkheid 
van de vergoedingen”, maar wat is ,,redelijk”?
Is het redelijk te noemen als er in 3 ۶٤ jaar in totaal 
4000 kilowattuur wordt verbruikt en men op de be- 
groting voor 5000 978ل kilowattuur opvoert voor 
elektriciteitsgebruik? En daarbij bewoners met een 
driekamerwoning méér laat betalen dan de bewoners 
van ttveekamerwoningen?
Ter verduidelijking: het betreft hier de portaal- en 
bo^erlichting.
Op de begroting staat eveneens een post „toezicht en 
begeleiding”. Wat moeten we daaronder verstaan? 
Volgens woningbouwvereniging Het Westen is dat 
een stukje loon wat wij gaan betalen voor o.a. de op- 
zichter.
In de wet wordt gesproken over een concierge, een 
huismeester e.d. Maar het woord „toezicht” wil zeg- 
gen dat wij onder toezicht gesteld zijn. Zijn wij, alle 
bewoners die in woningen van woningbouwvereniging 
Het Westen wonen, veroordeelden dat wij onder toe- 
zicht gesteld worden. En „begeleiding”? Moeten wij 
begeleid worden, zijn wij asocialen of onmondigen? 
Daarom komt er van onze kant een fel protest aan 
Woningbouwvereniging Het Westen. 
Medebuurtbewoners, en vooral bewoners van wonin- 
gen van Woningbouwvereniging Het Westen, protes- 
teert tegen de door de woningbouwvereniging opge- 
voerde post in de servicekosten begroting „toezicht en 
begeleiding”.
Ten tweede, laten wij wakker worden en ons niet la- 
ten gebruiken als een renteloze * " *
Want aan het eind van het boekjaar 978ل wordt ons 
de afrekening van de servicekosten pas gepresenteerd. 
Daarom is nu de tijd aangebroken om gezamenlijk 
strijd te G eren tegen deze hele gang van zaken. Laten 
we dit jaar alles over ons heen gaan, dan blijven we 
nergens meer.
Als het C.W.S. nu een beroep op u doet, blijf dan 
niet aan de kant staan, maar steun ons voor 100%. 
Want gezamenlijk zullen wij ons doel kunnen berei-

W.S. Beekman
Bewonerskommissie Houtmankade 
Lid C.W.S.

Woningbouwvereniging Het Westen maakte het ook 
bont met de servicekostenverhoging voor de bewoners 
van het Zaanhof. De servicekosten werden verhoogd 
van ƒ  5,75 naar ƒ16 ,2 0 , inclusief 3 gulden voor het 
centrale antennesysteem. De meeste bewoners hebben 
dan ook geweigerd om deze verhoging te betalen. 
In m id d els is de bewonerscommissie Zaanhof met 
goedkeuring van haar bewoners veranderd in bewo- 
nersvereniging Zaanhof. Dit werd notarieel vastge-

De vereniging bestaat uit 4 bestuursleden en 4 trede- 
werkende leden.
Op ؤ ل  mei jl. heeft de Bewonersvereniging een ge- 
sprek gehad met de heren van de Woningbouwvereni- 
ging Het Westen. Binnenkort zullen wij u uitgebreid 
informeren over de resultaten van de gesprekken die 
we gehad hebben de afgelo^n tijd.
Wij vragen hierbij de aandacht van alle bewoners 
voor het volgende.
Hondenbezitters, laat uw hond niet uit in het plant- 
soen, maar laat de hond zijn behoefte in de goot 
doen.
De bezitters van auto’s, bromfietsen, motoren en fiet- 
sen vragen wij langzaam te rijden op het Zaanhof. Er 
zijn reeds twee kinderen aangereden. Kinderen den- 
ken echt niet aan het gevaar van auto’s, motoren, etc. 
als ze aan het s^ len  zijn.
Graag uw medewerking voor dit alles, zodat we fijn 
kunnen wonen aan het Zaanhof.
De Bewonersvereniging

De kop van dit artikel is een veel gehanteerde slogan 
van de ^^reinigingsdienst in Amsterdam.
Inderdaad ziet men op de Dam en omgeving dagelijks 
een aantal spuitgasten in actie. Maar hoe lang is het 
geleden dat onze dichtbevolkte buurt, waar• voortdu- 
rend gebouwd, maar ook gesloopt wordt, met alle ge- 
volgen vandien, eens grondig schoonges^ten is? 
Bovendien, waar willen onze vaak kleintehuisde 
buurtbewoners hun huisvuil bewaren, als de maandag 
een feestdag is en pas donderdag de vuilophaaldienst 
komt? Dit is vooral in de zomer een probleem. Elke 
hoofdbewoner, ook in de Spaarndammerbuurt, betaalt 
maandelijks een vast bedrag aan reinigin^geld, maar 
niet alleen voor het schoonhouden van de binnenstad!

Aan mijn buurtgenoten zou ik willen vragen om — 
indien men groot vuil heeft — de reinigingsdienst te 
bellen (telefoon: 845091). o p  de ^lophaaldagen 
(dus maandag en donderdag) wordt dit gratis opge- 
haald؛ op andere dagen moet u hiervoor betalen.
Zet uw انالمآ$نالآا niet op straat op dagen dat het niet 
wordt weggehaald. Eigenaren van honden, laat uw 
huisdier zijn behoefte in de goot doen. Dit voorkomt 
veel ongemak voor onze bejaarde benedenhuistewo- 
ners.
We moeten met z’n allen in onze buurt wonen en op 
deze manier kunnen we meehelpen aan het aanzien 
van de huurt.
Laat de Stadsreinigingsdienst zich herinneren dat zij 
ook aan onze buurt haar verplichtingen heeft. Het 
wordt tijd dat de buurt* door de reinigingsdienst eens 
grondig schoongemaakt wordt.

mw. R. Volkers،

Ook renovatie in de 
zuidoosthoek van de 
Spaarndammerbuurt
Nadat de afgeloj^n jaren de g e r e n te  in het bezit 
gekomen was van de huizen op de Houtmankade 78 
t/m 82 en Spaarndammerstraat 2 t/m 16, kregen de 
bewoners begin januari 1978 bericht over een eerste 
bijeenkomst van gemeenteambtenaren en de buurt. 
De bewoners werden toen op de hoo^e gebracht van 
de renovatieplannen van de gemeente, maar moesten 
zelf daarover een uitspraak doen.
Na die vergadering hebben een aantal mensen zich 
opgegeven voor de bewonerskommissie, die de naam 
„Spoorzicht” zou krijgen. De bewonerskommissie 
heeft na een volgende vergadering met de gemeente- 
ambtenaren op zich genomen een woonwensenonder- 
zoek te doen. Door de gemeente zou een onderzoek 
naar bouw- en woontechnische aspekten gedaan wor- 
den. Uit het woonwensenonderzoek is gebleken dat 
de meerderheid van de bewoners vóór renovatie was, 
en ook bouwtechnisch was dat mogelijk. Op dit mo- 
ment worden er door architekt Staps van het bureau 
Huisman, Nicolai en Langhout B.V. ontwerpen ge- 
maakt. Deze worden met de bewonerskommissie be- 
sproken en dinsdag 13 en donderdag 15 juni aan de bewo- 
ners voorgelegd.
In het woonoverleg I-B (overleg tussen gemeente en 
S^rndan^erbuurt-CW S) zal het programma van ei- 
sen nog ter sprake komen. Ook dat zal in de bewo- 
nersvergadering gemeld worden.
Wij, als bewonerstammissie, hopen dat iedereen die 
bij de renovatie betrokken is op de vergadering zal ko- 
men. Tot dan,

namens de bewonerskommissie, 
Tineke Groot, voorzitster.

21 mei 1978

ي

„Behouden Huis”
Eind vorig jaar zijn de eerste nieuwtauwwoningen in 
de Nova Zemblastraat betrokken. Met behulp van 
Nel Biesboer en Ietje de Wilde, die ervaring hebben 
met buurtcommissies, buu^ergaderingen e.d., ؛s een 
voorlopige bewonerscommissie opgericht. I^ze voor- 
lopige commissie heeft onder de bewoners van het 
،^euwbouwgedeelte een enquête gehouden met o.a. 
de vraag wie bereid is deel te nemen aan de bewo- 

’ Aan de hand van de uitslag van deze 
enquête is de huidige commissie samengesteld die zich 
HET BEHOUDEN HUIS heeft genoemd.
HET BEHOUDEN HUIS kent geen voorzitter of iets
* Bij vergaderingen, die steeds bij leden

thuis worden gehouden, wordt bepaald wie wat gaat 
doen en die bren^ dan in de volgende vergadering 
verslag uit.
Het eerste punt waarmee de commissie is gestart is de 
huur en de servicekosten. De huur was, zoals bekend, 
oorspronkelijk lager bedoeld- We moeten vóór no- 
vember proberen uit te vissen hoe het daarmee zit en 
wat we er aan kunnen doen. Wat betreft de service- 
kosten, die lijken ons aan de hoge kant en enige op- 
heldering van de specificatie die door Het Westen is 
verstrekt is wel gewenst. Hiervoor is reeds kontakt 
opgenomen met de woningbouwvereniging.
Een tweede punt is wat er gaat gebeuren met de stuk- 
ken zand naast en achter de flats. Hiervoor is kontakt 
opgenomen met de gemeente. Andere zaken zijn on- 
der meer: een ^b}rfooncentrale؛ een mededelingen- 
bord voor en van de bewoners waarin iedereen zijn 
eigen gratis advertenties of mededelingen kwijt kan; 
wie de schoonmaak van de binnenplaatsen regelt e.d. 
Natuurlijk kan ieder van de bewoners die met vragen 
zit, suggesties heeft, dingen bekend wil maken waar- 
van hij of zij denkt dat er anderen in de flats zijn die 
daar wat aan hebben, dat bij ons kwijt، Alle leden van 
de commissie zijn hiervoor aan te spreken of te schrij- 
ven, maar om de boel te stroomlijnen volgen hieron- 
der drie kontaktadressen, voor elk van de flats één: 
voor de nummers 33 t/m 75: Ludo Boeije nr. 35, 
tel.: 848527
voor de nummers 77 t/m 137: Karei Bos nr. 85, tel.: 
864899
voor de nummers 139 t/m 177: Jacques van Wetten nr. 
149, tel،: 864962.
Aangezien we nog maar kort bezig zijn en geen idee 
hebben tegen welke *le lijk h ed en  we zullen oplopen 
in kontakten met de gemeente e.d. is daar nog niets 
over te melden. Zolang we het zonder n^dedelingen- 
bord moeten doen, Zullen we de bewoners d.m.v. een 
BEHOUDEN HUIS INEO, een ongeregeld verschij- 
nend stencil, op de hoogte houden، Daar kunnen alle 
bewoners voorlopig ook hun hart in uitstorten.

HETBEHOUDEN HUIS
Jacques van Wetten.

Renovatie speeluin 
Spaarndammer- 
kwartier 
herprofilering 
Zaandammerplein
In november 1977 is er een werkgroep samengesteld 
in verband met de renovatie van de s^eltuin en de 
herprofilering van het Zaandamirerplein.
De werkgrop bestaat uit vertegenwoordigers van de 
A.S.V., de speeltuinvereniging Spaarndammerkwartier, 
het gemeentelijk bureau Jeugdzaken, buurthuis Ons 
Huis, Korfbalvereniging Hespa, afdeling sport en Re- 
creatie en afdeling Gereedmaken Terreinen van de ge- 
meente Amsterdam, en de Ambtelijke Projektgroep 
S^rndam m er- en Zeeheldenbuurt.
Na een viertal vergaderingen van de werkgroep was 
het voorstel geopperd, dat het spaarndammerkwartier 
en nieuw hek om de tuin zou moeten hebben. Het 
oude hek staat er namelijk al ongeveer 45 jaar. Te- 
vens zou het nieuwe hek dan ±  2V2 meter verplaatst 
worden in de richting van de s^eltuin, zodat de bo- 
men die nu in de speeltuin staan dan in de rijweg zul- 
len staan. Er zou dan 2 meter gewonnen worden voor 
instk-parkeerhavens voor de auto’s.
Met de herprofilering van de rijweg en trottoirs zou 
medio januari 1979 begonnen worden. Daarom ver- 
baast het de bewoners van het Zaandammerplein dat 
een groot gedeelte van het Zaandammerplein reeds 
open ligt. Het bestuur van de speeltuinvereniging 
Spaarndammerkwartier hoopt dat het nieuwe hek er 
inderdaad komt en dat het hek 2 meter verplaatst 
wordt, zodat voor de auto’s betere parkeergelegenheid 
geschapen wordt, zonder dat de bewoners van de be- 
nedenhuizen daar last van hebben.
A. Grootkerk,
Speeltuinvereniging Spaarndammerkwartier.

Bewonersvereniging 
Zaanhof
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4 ٧٠٠٢ de bejaardenwoningen zijn de eerste vijf 
jaar wel garanties ingeb«uwd: (ex-)bewoners van de 
spaarndammer- en Zeeheldenbuurt hebben voor- 
rang op andere bewoners.

5 Wat betreft het beheer is het volgende over- 
eengekomen: De directeur zal regelmatig contact 
onderhouden met de tag^^dingscommissie over de 
volgende zaken: het gebruik van gemeenschaps- 
ruimten, wasserette, voorlichting aan bewoners en 
de gang van zaken in het bejaardentehuis.

6 De drie buurtartsen. Bruin, Goslinga en Garnier, 
zijn bereid de medische verzorging op zich te ne- 
men. Zij gaan regelmatig spreekuur houden in het 
bejaardentehuis en zij dragen zorg voor een voort- 
durende bereikbaarheid, l^sgewenst kan men zijn 
eigen huisarts houden.

7 Een drietal bedden van de ziekenboeg van het 
bejaardentehuis zal in overleg met de GG en GD 
gebruikt kunnen worden o.a. voor kortdurende op- 
names van buurtbewoners (in ruime zin), die we- 
gens een gebrek aan verzorging thuis niet verpleegd 
kunnen worden. Nadere regelingen worden nog 
verder uitgewerkt.

Intussen zijn de eerste aktiviteiten rechtstreeks naar 
toekomstige bewoners van start gegaan. Voor de 94 
bejaardenwoningen van „De Westerbeer”, die dit na- 
jaar klaar zullen komen is op zeer ruime schaal een 
voorlichtingsboekje verspreid.

Aansluitend hierop heeft de commissie op ول maart 
jl. een grote voorlichtingsmiddag over de bejaarden- 
woningen georganiseerd, die zeer druk bezocht werd: 
ruim 300 bejaarden.

Helaas bleek dat de huren san^n met de voorzie- 
ningen een dusdanig hoog bedrag aan woonkosten op- 
leverden, hetgeen voor vele bejaarden aanleiding was 
om de zaal voortijdig te verlaten. De begeleidings- 
commissie stelt zich voor om over deze hoge woon- 
kosten een gesprek te hebben met de wethouder voor 
Sociale Zaken.

Voor alle inlichtingen over inschrijvingen voor „De 
Westerbeer” of „De Bogt” kunt u  zich wenden tot de 
wijkpost voor bejaarden, Spaarndammerstraat 14 ا  , te- 
lefoon 829694.

©p initiatief van de begeleidingscommissie is vorig 
jaar de Kontaktgroep Bejaardenvoorzieningen op- 
gericht, die zich bezig houdt met de coördinatie van 
bejaardenvoorzieningen in de buurt.

De tegeleidingscommissie houdt zich nu nog uit- 
sluitend bezig met zaken rond „De ^ g t ” en „De 
Westerbeer”. Zij vergadert eenmaal per 3 a 4  weken 
op maandagavond. Het kontakt- en korres^ndentie- 
adres: Spaarndammerstraat 143, telefoon 825853.

Verslag van de Begeleidings- 
commissie Bejaardenvoor- 
zieningen van het cws

De Begeleidingscommissie bestaat uit buurtbewo- 
ners en dienstverleners. Zij staat onder voorzitter- 
schap van Frank Garnier, die vorige zomer de voorzit- 
tershamer heeft overgenomen van Chris de Vries.

De Begeleidingscommissie houdt zich onder meer 
bezig met het begeleiden van de totstandkoming van 
het complex „De W esterner” (bejaardenwoningen) 
en „De Bogt” (bejaardentehuis).

Uitgangspunt hierbij is dat het complex midden in 
de buurt komt te staan en dat veel bejaarden en ande  ̂
re buurtbewoners zich betrokken voelen bij dit com- 
plex. De begeleidingscommissie heeft zich dan ook 
van meet af aan uitgesproken voor een buurtgericht 
functioneren van deze nieuwe bejaardenvoorzienin- 
gen. Hieronder verstaan wij onder andere dat zoveel 
mogelijk buurtbewoners gebruik moeten kunnen ma- 
ken van deze voorzieningen.

De gemeentelijke overheid, in het bijzonder de 
Dienst Bej^rdenverzorging, had in eerste instantie 
geen oog voor deze benadering. Zij zag het komplex 
als een stedelijke voorziening, die toevallig in de 
Spaarndammerbuurt lag. Suggesties onderzijds wer- 
den eenvoudigweg van de tafel geveegd. Wel mochten 
we meepraten over de bouw en inrichting, maar over 
toewijzingsbeleid, beheer en wisselwerking van huis 
met bewoners ten opzichte van de buurt en omge- 
keerd mocht nauwelijks gesproken worden.

Na een zeer teleurstellend gesprek met de wethou- 
der hierover hebben wij als commissie in mei 1977 
een zeer uitvoerige brief naar de wethouder en ge- 
meenteraadsleden gestuurd.

Op het antwoord hebben we lang moeten wachte, 
maar uiteindelijk volgde een nieuw gesprek met de 
wethouders Van der Eijden (tej^encoördinatie) en 
Kuijpers (volkshuisvesting), waarin gelukkig meer re- 
sultaat werd geboekt. De huidige stand van zaken is 
als volgt:
1 De gemeentelijke overheid is uiteindelijk accoord 

gegaan met het uitgangspunt buurtgericht functione- 
ren.

2 De indicatiestelling, dat wil zeggen de vraag of 
een bejaarde gezien zijn toestand voor een plaats in 
aanmerking komt, wordt verzorgd door de Commis- 
sie Advies opneming Bejaarden (CAOB), een onaf- 
hankelijke commissie die de bejaarde thuis bezoekt. 
Bij die gelegenheid kan de bejaarde zijn voorkeur 
voor een bepaald bejaardentehuis of voor een be- 
paalde b^rdenw oning uitspreken.

3 Het ٠ voor „De Bogt” (het tehuis) 
vindt plaats door de Gemeentelijke Dienst Bejaar- 
denzorg. Hoewel er dus geen garanties zijn dat het 
bejaardentehuis grotendeels door (ex-)bewoners van 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt bevolkt zal 
worden, zal de belangstelling van het huis toch wel 
voornamelijk van deze bewoners koren.

Wijkpost voor 
beja^den
Zoals u weet kunt u voor informatie over heel veel 
zaken terecht bij de Wijkpost, bijvoorteeld voor huis- 
vesting voor ouderen.
Het is daarom begrijpelijk dat er het afgeloj^n jaar 
erg veel mensen bij de wijkpost zijn geweest voor in- 
formatie over inschrijving in ,,De Bogt”, het Bejaar- 
dentehuis en „De Westerbeer”, de Bejaardenwonin-

De wijkpost maakt al enkele jaren deel uit van de Be- 
geleidingskommissie van het ^jaardentehuis. Meer 
informatie over deze kommssie vindt u elders in de 
aktiekrant.
Een goede samenwerking met het tehuis vinden wij 
van belang omdat wij de bejaardenzorg in het tehuis 
en de bejaardenzorg in de buurt als één geheel zien.

Maar vergeet u niet dat u ook nog voor tal van andere 
zaken terecht kunt bij de W ijk^st.
— pas 65, hoe kom je eraan en wat kun je er mee 
doen?
— v^nriemogelijkheden
— financiële zaken
—  boodschappenhulp of andere klussen en karweitjes
— rijdende maaltijden
— kadobon bij huwelijksjubileum.

Hoogste punt bejaardenhuis bereikt!

Pannenhierfe^t

u  kunt ook bij ons terecht als u een leesliniaal wilt 
proberen of een invalidewagen wilt lenen.
Heeft u vragen waar wij u niet zelf mee kunnen hel- 
pen dan kunnen wij u in kontakt brengen met de 
^r^re^/instanties die u wel kunnen hel^n.

Verder vinden we het heel leuk als u oudere of jon- 
gere buurtbewoner zelf langs komt met tips en sugges- 
ties die mogelijk van belang kunnen zijn voor de 
bejaarden in de Spaarndammerbuurt.
In dit verband is het nodig dat u weet dat er sinds een 
half jaar een Kontaktgroep Bejaardenvoorzieningen 
bestaat, waarin ŵ j alle mogelijke tips en opmerkingen 
kunnen bespreken.
Deze groep is samengesteld uit enkele buurtbewoners 
en organisaties zoals de Bejaardenbonden, het Buurt- 
huis en de Wijkpost.

Tot slot, nog even en de vakanties beginnen weer.
Het kan gebeuren dat sommige ouderen zonder bood- 
schappenhulp of huishoudelijke hulp kon^n te zitten. 
Dus . . . als u tijd over hebt om te hel^n, kom even 
langs.
u  kunt bij ons terecht op maandag, dinsdag, donder- 
dag en vrijdag van 9.30 tot 11 uur, Spaarndammer- 
straat 141, tel. 82 96 94.

Jeanne den festen en 
Alice Dabekausse. ƒ600,— huur is voor ons véél te duur!



Maatschappelijk 
werkteam 
Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt
Sedert de opening van het team in september 1976 
hebben vele buurtbewoners ons weten te vinden. De 
vragen waarmee u bij ons kwam waren van velerlei 
aard. Zoals daar waren (en zijn): relatieprobleiren, 
eenzaamheid, problemen met buren, financiële pro- 
blemen, h^svestingsproblemen e.d.
Met name wat betreft de huisvestingsproblematiek 
hebben wij vanuit het team de afgelo^n ̂؛ riode onze 
beperkingen ervaren. Voor u, als buurtbewoner, moet 
het ^ ؛ ٢؛  teleurstellend geweest zijn om te merken dat 
wij niet voor andere woonruimte konden zorgen. 
Echter, wij verdelen geen woningen. Wat wij kunnen 
doen, is samen met u kijken in hoeverre door u ge- 
voelde problemen samenhangen met uw '
Als er een duidelijke samenhang is, kunnen wij een 
^middelende rol vervullen naar de Dienst Herhuis- 
vesting. Deze dienst bepaalt of u voor andere woon- 
ruimte in aanmerking komt en, zo ja, op welke ter- 
mijn.
Indien er geen samenhang is tussen woonsituatie en 
problematiek, zoeken wij samen met u naar andere 
oplossingen.
Ook als er wel een samenhang is, maar een oplossing 
in de woonsfeer niet of te laat wordt gevonden, kun- 
nen wij met u andere mogelijkheden of tijdelijke op- 
lossingen proberen te vinden.

Behalve met woonproblemen hebben wij ons zoals 
gezegd de afgelopen periode met velerlei vragen be- 
zi^ehouden.
De ervaring heeft ons geleerd, dat u de weg naar ons 
het beste vindt als de nood het hoogst is. Kortom, als 
u zwaar in de problemen zit. Dit is begrijpelijk, maar 
wel jammer. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u 
niet zomaar naar een ^atschapi^lijk werk(st)er 
loopt. Mensen praten niet graag over hun sores, pro- 
beren zelf eruit te komen of met behulp van familie 
of bekenden.
Wij geloven ook dat het een goede zaak is zelf of bin- 
nen eigen kring oplossingen te vinden. Niet altijd 
echter lukt het op deze manier van Uw beslommerin- 
gen af te tomen.
Loop in die gevallen toch eens ,,zomaar” naar die 
maatschappelijk werk(st)er! Wij zijn er niet alleen 
voor de grote, maar ook voor de kleine zorgen, bv. 
over uw huishouden, uw man, uw vrouw, uw kinde- 
ren, uw werk of uzelf.
Een stukje informatie van onze kant kan u misschien 
een eind op weg helpen. Ook kunt u gebruik maken 
van onze kennis en ervaring, waar u anders alles al- 
leen of met z’n tweeën moet bedenken.
Als wij zelf te weinig deskundig zijn, kunnen wij u 
weer adressen geven waar u verder terecht kunt.

Onze spreekuren zijn:
a) In de spaarndammerbuurt:
dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.00 tot 11.0ث uur, 
adres: ^ommeniestraat 36, telefoon: 842530.
b) In de Zeeheldenbuurt:
maandag, woensdag van 10.00 tot 11.30 uur.

adres: „Bokkinghangen”, Barentszplein 65, tele- 
foon: 23 44 22.

N B.: u  kunt ons ook bellen van 9 - 17.00 uur om 
een afspraak te raken buiten de spreekuren om, tele- 
foonnummer 84 25 30.
Desgewenst komen wij bij u  thuis.

Hans Brandsma,
namens het maatschappelijk werkteam 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Bij deze delen wij u mede, dat het clubgebouw van 
de speeltuinvereniging St. ^ eresia  voor het zomersei- 
zoen gesloten is. In augustus komen wij weer met een 
nieuw programma, dat wij — in tegenstelling tot het 
afgelopen seizoen — kunnen blijven voortzetten. Om 
dit mogelijk te maken vragen wij via deze Aktiekrant 
om vrijwilligers, die ons ’s avonds willen hel̂؛ n. 
Hiervoor kunt u  zich melden bij onze voorzitter c. 
H. van Noord, tel. 826210. Tevens kan hij u  meer- 
dere inlichtingen hierover verstrekken.

In het volgende seizoen worden wij geconfronteerd 
met de sloop van ons clubgeteuw, maar elders op ons 
terrein zal een noodgebouw verschijnen om ons club- 
werk te kunnen voortzetten.
De sloop van ons huidige clubgebouw komt, zoals u 
weet, door de geplande bouw van de sport- en spel- 
hal. De werkzaamheden daarvoor zullen, zoals het er 
nu uitziet, ±  februari 1979 beginnen. Een klein be- 
ginnetje is eigenlijk al gemaakt met de sloop van het 
voormalige gebouwtje van de sociaal raadsman. Het 
wachten is nu nog op Gedeputeerde Staten, die het 
totale plan moet goedkeuren.

Als laatste nog even de zomer-openingstijden van on- 
ze speeltuin: dinsdag t/m vrijdag: vanaf 9 1 7 . 0 0 ا م0ح  
uur en vanaf 18.30 tot 20.30 uur؛ zaterdag vanaf 
9 .0 0 1 7 .0 0  uur.
Het lidmaatschap van onze s^eltuin is nog steeds 
/ 1,50 per maand per gezin (de goedkoopte speeltuin
van Amsterdam!).

Bestuur speeltuinvereniging 
St. Theresia.

Op 21 november 1977 ontving de Vereniging Ons 
Huis van het ministerie van C.R.M. een afwijzing ten 
aanzien van de vervulling van de vakature Mevrouw 
Ina Teunen, peuterleidster in Ons Huis.
Deze afwijzing betekent voor de Spaarndammerbuurt 
een vermindering van de peuteropvang en speelmoge- 
lijkheden voor kinderen tot 4 jaar, wat gezien de 
buurtsituatie niet verantwoord is.
Het telachelijke van deze zaak is dat er een Inspec- 
teur van de gemeente in augustus '77 in Ons Huis is 
geweest voor een telling van het aantal kinderen van 
de speelzaal. En dit terwijl de meeste kinderen dan 
nog met vakantie zijn of met vakantie waren, ^ z e  of- 
ficiële telling had tot gevolg, dat er geen tweede leid- 
ster werd aangenomen. En dit terwijl er in Ons Huis 
altijd een kinderaantal van meer dan twintig kinderen 
geweest was.
Nu er geen tweede leidster mocht worden aangesteld 
betekende dit ه ل آ  minder kinderen op de speelzaal 
toegelaten konden worden. Twintig kinderen is na- 
tuurlijk te veel voor één leidster.

Er is dan ook een protest aangetekend tegen C.R.M. 
en de gemeente, maar dat heeft tot nu toe nog geen 
resultaat opgeleverd.
De moeders van de speelzaal helpen om beurten wel 
mee, maar dit is soms ook moeilijk omdat sommige 
moeders werken of met een baby zitten.
Wij Zullen daarom doorgaan met protesteren en ho- 
pen dat vele buurtbewoners ons hierbij zullen steu- 
nen.

De ouders van de ^uters^elzaal 
Ons Huis

speeltuin 
St. Theresia

Schrikbeeld voor de toekomst?

Peuterspeelzaal 
in ONS HUIS
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Leegstand ؛٨ de spaarndam- 
merstraat; de middenstand

Wanneer gaat de gemeente 
nu eindelijk eens iets doen?!

Opbouwwerkster 
Ietje de Wilde
Misschien vraagt u zich af wat opbouwwerk is? Dat is 
niet zo in een paar woorden uit te leggen. Buurtbewo- 
ners die zich ervoor inzetten om de woon- en ieefsitu- 
atie in hun buurt te verbeteren houden zich in feite 
met opbouwwerk bezig: met het „opbouwen” van hun 
buurt. Het is mijn taak hen hierbij te ondersteunen. 
Dat kan betekenen dat bewoners die met renovatie 
van hun huizen te maken krijgen mijn hulp inroepen, 
bijvoorbeeld bij het opzetten van een onderzoek naar 
de wensen van de bewoners. Het kan ook zijn dat er 
gemeentelijke plannen zijn om een straat anders in te 
richten of een binnentuin Samen met de bestaande 
buurtorganisaties roep ik dan de bewoners van die 
straat, resp. de omwonende van die binnentuin bij el- 
kaar om hen te vragen wat zij van die plannen vinden. 
Als zij het niet met die plannen eens zijn, kunnen zij 
een beroep op mij doen om wegen te vinden hun ei- 
gen ideeën en plannen vej^vezenlijkt te krijgen. Dit 
zijn enkele voorbeelden van mijn werk. Ik ben dus in 
feite „in dienst” van de buurt, van het c w s  en van 
het Wijkopfouworgaan ,,Spaarndam”. Het kontakt 
met de mensen in de buurt is mij tot nu toe, dus van- 
af de tijd dat ik in de buurt ben komen werken (no- 
vember 1977), erg goed bevallen. Het is mij gebleken 
dat veel mensen in deze buurt zich willen inzetten 
voor het leefbaar houden en leefbaar maken van de 
buurt.
Maar er zijn alrijd méér mensen nodig. Als u iets wil 
doen in de buurt maar u weet niet zo goed hoe. Als u 
tijd (over) hebt om iets te doen. Weet u wél wat u wil 
doen, maar weet u niet zo goed hoe u dat moet aan- 
pakken. Kom dan eens een keer bij mij langs of bel 
op. Mijn adres is: Hembrugstraat 39 (in het gebouwtje 
van de wijkverpleging), tel: 860578. Dagelijks (behal- 
ve donderdagochtend) ben ik daar te bereiken in ieder 
geval altijd tussen 13-15 uur.

Foto's van: w . Bloem, M. V. d. Burg, j .  Muller, 
p. Hoornweg, j .  Abbink, e.a.

open brief 
aan het G.E.B.
Betreft: de berekening van de maandelijkse termijnen 

Mijne Heren,

Bij deze v er z o e k  ik u  om opheldering over de wijze 
waarop u  de maandelijke betalingen regelt.
Het volgende is het geval:
u  bent nu zo ongeveer drie jaar bezig met mij elke 
maand een X bedrag te laten betalen voor het door 
mij gebruikte gas, licht, etc. en aan het eind van elk 
jaar ontvang ik dan een afrekening.
Na verloop van het eerste jaar had ik bij de afreke- 
ning een tekort van ƒ255.-. Daar kwam de nieuwe 
maandrekening bij ad ƒ 145.-, dus ik moest een be- 
drag van ƒ 400.- betalen, u  kunt zich misschien voor- 
stellen dat ik daar nogal van geschrokken ben. Dit be- 
drag gevoegd bij de huur na de renovatie is echt wel 
te hoog om in één keer te betalen voor een doodge- 
woon arbeidersgezin.
Het jaar daarop heb ik dan ook direkt verandering 
aangebracht in mijn energieverbruik, met als resultaat 
dat ik aan het eind van dat jaar geen nabetaling hoefte 
te doen. Het nieuwe maandbedrag was ook al betaald 
van deze nabetaling en ik kreeg zelfs nog ƒ 10.- terug. 
Het verschil met het vorige jaar in e^rgieverbruik 
bedroeg dus in geld ƒ410.-.
Vorig jaar heb ik, omdat ik het te betalen maandbe- 
drag nog te hoog vond, weer geprobeerd om het ener- 
gieverbruik te verkleinen, en inderdaad is me dat ge- 
lukt. Dit keer hoefde ik wederom een maand niet te 
betalen en kreeg ik een bedrag van ƒ 2 9 .- terug. Bij 
elkaar had ik in dat jaar ƒ  160.- teveel betaald.

Maar nu het nieuw te betalen maandbedrag! Als we 
ƒ  160.- verdelen over 11 maanden dan kom ik uit op 
een vermindering van het maandbedrag ad ƒ  15.-. 
Maar dat heeft u  echter niet gedaan, u  heeft het be- 
drag met maar ƒ  7.- per maand verminderd.
Allereerst wilde ik daartegen protesteren maar in ver- 
band met de te verwachten verhogingen van de gasprijs 
heb ik dat niet gedaan. Echter, wie schetst mijn verba- 
zing dat ik nu evengoed nog een verhoging van de 
gasprijs ad ƒ  10.- per maand moet betalen?
Ik weet zeker dat ik ook nu weer minder energie ver- 
bruik dan het jaar hiervoor. Als dit zo doorgaat heb 
ik aan het eind van dit jaar weer een aardig spaarpot- 
je. Maar het levert me zo weinig rente op dat ik het 
liever op een andere manier spaar, als ik'het bedrag al 
niet nodig heb voor mijn huishouden.

Mijne Heren, graag zou ik over het bovenstaande eni- 
ge opheldering ontvangen.
Uw antwoord tegemoet ziende, en met de meeste 
hoogachting;

F. Versluijs,
Zaanstraat 350,
Amsterdam.

Koffiemiddag 
in ONS H¥T¥S
De koffieochtend in Ons Huis op was
als eerste begin geen groot succes. Daarom zijn we 
overgegaan naar de woens(^gmiddag؛ dit komt vele 
ouders met kinderen beter uit. Ook ؟mdat er dan in 
Ons Huis opvang is voor de kinderen.

Het doel van deze middagen is beter kontakt met el- 
سمط  te krijgen, daarbij hebben we elke week een on- 
derwerp waar we over praten.

We hebben het al gehad over kinderboeken, dat er 
vele verschillende kinderboeken zijn en wat we ervan 
vonden. De jeu^werkster van de knderbibliotheek 
heeft verteld over de mogelijkheden van de bibli- 
otheek: kinderen kunnen er gratis boeken lenen.

Verder hebben we het over speelgoed gehad, over 
vragen als: wat vind je van spelgoed, jongens en 
meisjes speelgoed, het le e rz a k  van spelgoed. 
Daardoor ontstaan er leuke gesprekken en je doet 
nog zelf veel ideeën op.

Bij deze middagen nodigen we ook mensen uit die bij 
deze onderwerj^n betrokken zijn en uitleg kunnen 
geven over het onderwerp dat we bespreken.
Bij het onderwerp speelgoed waren er twee dames 
van de speelgoed uitleen uit Haarlem. Zij hadden ook 
zelf spelgoed bij zich om te laten zien welk s^ el- 
goed geschikt was voor verschillende leeftijdsgroepen.

Ook in september zullen we doorgaan met deze mid- 
dagen. Natuurlijk kunnen we nog vele andere onder- 
werpen bespreken.
Als u ook interesse hebt, vraag er dan eens naar in 
Ons Huis en kom ook eens langs op woensdagmid- 
dag•

Ouders van de speelzaal 
in Ons Huis.
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Heropening van een 
geheel vernieuwde 
Klimroos- 
Hudsonschool
5 Juni zijn de leerlingen in een geheel vernieuwde 
school teruggekeerd. Deze ziet er fantastisch uit. Het 
oude gebouw is grondig gemoderniseerd. Er zijn rui- 
me klaslokalen gekomen met sociale speel- 
werkhoeken. Er is een gymnastiekzaal met douches, 
een documentatiecentrum, een toneelzaal. Het sanitair 
en het meubilair is van de modernste soort. Het ge- 
bouw is in frisse kleuren geschilderd en ziet er erg ge- 
zellig uit. Bij voldoende belangstelling is er de moge- 
lijkheid na de zomervakantie in samenwerking met 
het buurthuis „De Piraat” een J^uterklas in te stellen. 
Laten belangstellenden zich nu aanmelden.

Het verkeer

Het Aktiekomitee Zeeheldenbuurt is in 1971 begonnen 
met de ontwikkeling van een verkeerscirculatieplan. 
Zo’n plan tracht het verkeer in een buurt beter te laten 
rouleren. Vooral zwaar vrachtverkeer kan verschrikkelijk 
hinderlijk zijn, maar ook de toename van passerende 
personenauto’s en het parkeerprobleem wat hieruit 
voortkomt, maakt de buurt er niet leefbaarder op.
Er is nu definitief een aanvang gemaakt met de 
uitvoering van het verkeerscirculatieplan, in eerste 
instantie met het plaatsen van e^richtingsverkeers- 
borden eind vorig jaar. Het moment van plaatsing was 
echter niet zo gunstig gekozen, omdat de bouwkeet in 
de Van Lintschotenstraat het gehele plan deed 
mislukken. Die verkeerde planning vanuit de 
Gemeente werkte in de hand dat niemand zich aan de 
borden hield, je moest wel, verscheidene straten kon je 
gewoon niet bereiken. Nu echter die keet verdwenen is 
en de Barentszstraat en de Houtmankade vernieuwd en 
geherprofileerd zijn, moet het mogelijk zijn dat 
iedereen zich aan de veranderde situatie houdt. Het is 
even wennen, maar je doet het in je eigen belang.

Ook de ’ van het speelterreintje aan het
Zoutkeetsplein past in het verkeerscirculatieplan. Ook 
dit kwam pas tot stand na jaren onderhandeling. De 
bewoners van het ^utkeetsplein en de Smallepad- 
school, die veel gebruik maakt van die speelgelegen- 
heid, hebben dit plan vanaf het beginstadium 
ondersteund. Het werd opgehouden  doordat er zinkers 
die nodig zijn voor de riolering onder de grond 
vernieuwd moesten worden. Gelukkig is dat inmiddels 
ook weer gebeurd, zodat het terreintje uiteindelijk op 
zijn plaats van bestemming is terechtgekomen. Lang 
hebben we in de zandtroep gezeten, maar de resultaten 
maken weer veel goed.

Natuurlijk is hiermee het plan nog niet gereed. Dit 
hangt nauw samen met de renovatie in de buurt.
De Van Hee^kerckstraat wordt na renovatie ook 
verbeterd, men krijgt ook daar aan de evenzijde een 
bredere stoep. De Dir Hartoghstraat wordt na renovatie 
afgesloten voor verkeer. Er is al een bewoners- 
vergadering geweest voor de inrichting van de straat. 
Van de verdere on^ikkelingen zullen wij u op de 
hoogte houden.

Verder hebben we in onze korte bestaansperiode nog 
een aantal kleinere klusjes aan de hand gehad. We 
hebben de dienst Publieke Werken om Amsterdam- 
mertjes gevraagd op de brede stoe^n aan het Ba- 
rentszplein en de Bokkinghangen, ^ z e  zullen ge- 
plaatst worden.
Door een bedrijf op de Zoutkeetsgracht is een garage- 
vergunning aangevraagd bij de gemeente. Verlening 
van een vergunning houdt in dat er nog meer vracht- 
wagens komen te staan op de gracht. Nu al is het 
verkeer vaak grondig geblokkeerd. We hebben daar- 
om een bezwaarschrift bij burgemeester en wethou- 
ders ingediend. Een uitspraak over de aanvraag is nog 
niet binnen.
We hebben van de dienstverleners van het diensten- 
centrum Bokkinghangen toestemming gekregen bij de 
ingang een informatiebord achter het raam te plaatsen, 
waar we mededelingen ten tehoeve van de bewoners 
kwijt kunnen. Dit bord is nu in de maak.

Huren
De komende huurverhoging van 1 juli a.s. geldt niet 
voor ons Ï^euwbouwblok. Wel hebben we een verho- 
ging van de servicekosten aangezegd gekregen. Enkele 
posten van de bijkomende huurkosten zijn voor ons 
zeer on^grijpelijk. Het wordt hoog tijd dat huurders 
meer inzicht krijgen in de vaststelling van de huurkos- 
ten.
We hebben dan wel geen huurverhoging gekregen, 
maar we vinden dat de huren van ons bouwblok on- 
danks dat veel te hoog li^en. We staan dan ook ach- 
ter de buurteis: aanpassing van de nieuwbouwhuren aan 
de huren van woningen van vergelijkbare kwaliteit in het 
uitbreidingsgebiedvanAmsterdamfdeBannell.

Bewonerskomitee Bokkinghangen, 
p/aZoutkeetsgracht 6ه .

Nieuws van buurt- 
huis „De Piraat”
De zomer is weer aangebroken en trekt veel mensen 
naar buiten. De meeste aktiviteiten van het buurthuis 
zijn al gestopt. Alleen de kienclub op dinsdagmiddag 
en de ^mnastiekgroepen op maandagavond gaan nog 
even door. De gewichtige vrouwen, de afslankpraat- 
groep, zullen het tot begin september alleen moeten 
doen. De VOS-kursus heeft de laatste twee maandag- 
ochtenden zeven vrouwen op bezoek gehad die infor- 
matie kwamen geven over hun politieke partijen 
(PvdA, CDA, ١™ ,  PPR, PSP, CPN en D’66). Als 
afsluiting van de VOS-kursus zijn we naar het Nieuwe 
De La Mar geweest, waar we ,,Moordspel” gezien 
hebben؛ de avond is in de kroeg beëindigd.
De koffie-inloopochtend was niet zo in trek, terwijl de 
Open Zondag daarentegen steeds meer bezoekers 
trok.
Het filmprogramma gaat gewoon door. Op 9 juni 
draait de film „Keetje Tippel” in De Piraat.
De Nederlandse les voor buitenlanders gaat tot eind 
juni door, op de donderdagavond.
Wat de aktiviteiten voor kinderen betreft: de tussen- 
de-middag-opvang loopt door tot de schoolvakantie 
op 17 juli begint. Beatballet op woensdagmiddag gaat 
door tot eind juni. Half juni is er een feest voor de 
kinderen die overblijven of op beatballet zitten. Ook 
de ouders zijn welkom. In de zomervakantie zijn er 
vier weken lang aktiviteiten voor kinderen. De kinde- 
ren krijgen op de scholen het programma uitgedeeld, 
en in de winkels komen affiches te hangen, dus houdt 
u dat in de gaten!
Op 16 juni is er ’s avonds een BEAT-AVOND in de 
ZUIDERSPEELTOIN, Barentszplein, met mede- 
werking van de popgroep ,JUM PIN G JOH N N Y 
AND THE JO KERS”. Het begint om 20.00 uur en 
de entree is ƒ  3,—. Deze avond wordt georganiseerd 
door het Aktiekomité Zeeheldenbuurt, buurthuis „De 
Piraat” en de Zuiderspeeltuin. In augustus gaan de ak- 
riviteiten weer van start, u  krijgt hie^an bericht mid- 
dels stencils, krantjes en affiches. We wensen ieder- 
een een fijne vakantie toe!

Buurthuis „De Piraat”,
Myriam en Sietske.

De Bokkinghangen
In januari van dit jaar heeft zich tijdens een algemene 
bewonersvergadering een bewonerskomitee bestaande 
uit acht mensen gevormd.
Het eerste probleem waarmee dit te maken kreeg, 
was de tuin, of liever het ontbreken van de tuin. Ok- 
tober vorig jaar hadden de bewoners een ontwerp 
uitgekozen. Ze durfden het aan de binnentuin  half 
openbaar te laten worden, zodat ook mede- 
buurtgenoten uit onze groen-arme buurt ervan mee 
zouden kunnen genieten.
Helaas heeft de woningtauwvereni^ng Eigen Haard 
veel te laat de opdracht tot uitvoering van het werk 

̂؛٥  de tuinman gegeven. Pas enkele weken geleden is 
met de werkzaamheden begonnen. Van de zomer ko- 
men slechts het mondwerk, de betegeling en de zand- 
bak klaar. Inplanting van bomen en struiken kan pas 
 het najaar gebeuren. We hopen dat ook de in het ص
bouwplan aangegeven bloembakken aan de buitenge- 
vel te krijgen. Vele bewoners wachten met het beta- 
len van tingeld  tot de tuin geheel gereed is.

We hebben onder de bewoners een enquête gehou- 
den om er achter te komen of er na de tweede ople- 
vering nog ernstige klachten waren blijven bestaan. 
We hebben Eigen Haard om een onderhoud gevraagd 
om enkele belangrijke gegevens die we uit de enquête 
hebben gekregen, te * Het is nu nog te
vroeg hierover meer te vermelden.

Schadeclaim H en I

De Vereniging tot het Bouwen van Arbeiderswoningen/ 
Labor en de gemeente hebben de aansprakelijkheid 
voor alle materiële schade, veroorzaakt door de 
vertraging van de renovatie, erkend.
Het Aktiecomité heeft nu door een advocaat bij de 
woningbou^ereniging een eis laten indienen tot 
vergoeding van de immateriële schade, veroorzaakt 
door de voortdurende onzekerheid, het veel langer dan 
gepland, en toegezegd bivakkeren in oude en wissel- 
woningen. De schade voor het die op reeds opgeleverde 
woningen wonen wordt begroot op / 5 0 0 , - ,  voor hen 
die op oude en wisselwoningen wonen /10 00 ,- .

Teleurstelling
Ik zou alle mensen wel eens wakker willen schudden 
als ik de opkomst zie als er een dansavond wordt ge- 
geven of als er een film wordt gedraaid. Als ik wel 
eens de klachten hoor van, je zit maar alleen, er valt 
niets te beleven, dan vraag ik me toch wel eens af of 
de mensen de buurtkrantjes wel goed lezen. Naar 
mijn idee wordt er veel georganiseerd voor de men- 
sen. Er draait een heel filmprogramma, verschillende 
attracties variërend van een leuke dansavond tot een 
cabaretvoorstelling, gezamenlijk georganiseerd door 
de Zuiderspeeltuin, Buurthuis de Piraat en het Aktie- 
komité. Er valt toch nog wel wat anders te doen dan 
kassie kijken. De mensen raken zelf van hun leven 
een eentonig gedoe. De feestcommissie van de buurt, 
bestaande uit de bovengenoemde buurtverenigingen, 
zitten vaak te bespreken wat er nog op ^ te n  gezet 
kan worden voor de buurt. Om een avond rond te 
krijgen moet ontzettend veel werk verricht worden, 
zoals stencilwerk, het drukken van kaarten, bespreken 
van muziek etc, en dan komt er nog niemand. Ik zou 
de buurtbewoners willen vragen om met ideeën te ko- 
men. Een ieder die een leuk plan heeft voor een 
avond of middag is welkom.
Niets is erger als je uren in touw bent en er komt 
niemand. Ik hoop op een groter succes van de winter.

Dien V. Dijk


