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FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1981

AARDGASACTIE OP GANG
In de jaren '60 werd  de Nederland$e burger enthousiast gemaakt voor het ge- 
bru ikvan  aardgas. D em ijnw erke rszoudendann ie tlangerm eeronderen inde  
grond  behoeven te wroeten  voor onze energie, te rw ijl bovendien dat aardgas 
een s^kgoedkoperzou  zijn, zo heette het. Maar w at eersteen w arm e  bron van 
welstand  voor het hele volk leekte  worden, is nu omgezet in weer een ™iddel 
om  ons te plukken. Zogenaamd om  de economie gezond te maken, om  ons 
een zuiniger st؟ okgedrag aan te  leren, of om  de isolatie van w oningen  te be- 
kostigen.

gewerkt aan het ophalen van handte- 
keningen, voor o.a. bevriezing van de 
aardgasprijs en een speciaal tarief 
voor blokverwarm ing, die op het mo- 
ment dat deze krant زآة ٧  in de bus 
g lijd t w aarsch ijn lijka laande  regering 
en aan de gemeenteraad zijn aange- 
boden. Daarnaast is er door zo'n 50 
bewonersorganisaties en andere 
clubs het Stedelijk Stookkostencomi- 
té  'Lekkerwarm  en toch  niet duur' ge- 
vorm d. Door d it com ité  werd  1 de- 
cember een dem onstratieve  bezet- 
ting  van de hal van het GEB-gebouw  
aan de Tesselschadestraat uitge- 
voerd. De bezetters lieten weten  dat 
dit een waarschuwingsactie  naar de 
Gemeenteraad en B&w toe  was. 
W ant de Gemeente m oet niet denken 
dat ze zich alleen met het sturen van 
een brief kan afmaken van de langza- 
merhand onhoudbare  sitautie  rond 
de woonlasten. Ze zal zich daad- 
werkelijk  moeten verbinden  met de 
actie van de bewoners.

Richard Bergman

Maar de werkloosheid  neemt nog 
^ ^ a t e e d o e ,  z u in ig e  valt er bijna 
niet te stoken, en wanneer er al isola- 
tie  w ord t aangebracht w ord t dat nog 
eens doorberekend in de huur. Waar 
al die m iljarden  dan wel naartoe  gaan 
zullen we  hier niet verder op ingaan, 
dat weten we allemaal ook wel.
W at belangrijker is, is dat voor de 
mensen het water van het bestaan to t 
boven de lippen gestegen is, en dat er 
actie w ord t ondernom en  tegen deze 
zoveelste aanslag op  ons levenspeil. 
In onze buurt is er op in itia tie f van het 
cws het Aardgas Comité  Spaarn- 
dam m er- en Zeeheldenbuurt ge- 
vorm d, waarin  naast het cws deelne- 
men het AKZ, de afdeling Spaarn- 
dam m erbuurt van de NVB, de afde- 
ling Noord-W est van de PvdA, de af- 
deling  Spaarndamm erbuurt van de 
CPN, en de afdeling  Centrum  van de 
PSP. Bovendien moeten het w o o  en 
de belangenvereniging  Winkeliers 
Spaarndam, op het m om ent dat dit 
geschreven w ordt, hun deelname 
nog bespreken. Inm iddels  is er reeds

rib  uit je lijf. De woonlasten  (verwar- 
m ing, aardgas, electriciteit, service- 
kosten enz.) vliegen de pan uit. De 
huur/verkoop  van onze arbeids- 
kracht, kortom  de lonen, de uitkerin- 
gen blijven  achter bij de bestaanskos- 
ten en daar zullen w ij ons met elkaar 
tegen moeten verweren, daarin lig- 
gen onze gemeenschappelijke belan- 
gen. W ij hopen ٧ via deze krant het ko- 
m ^ ja a ro p d e z e z a k e n te b lijv e n w ij-  
zen.de acties de bijeenkomsten  tegen 
de verslechteringen, voor vrede. 
Diverse welzijnsvoorzieningen  —  dat 
zijn nieuwe  scholen, speeltuinen, bi- 
bliotheek, buurthuis, bejaardenhuis, 
sporthal, kinderdagverblijf, Polanen- 
theater — zijn gereed en in gebruik of 
s taa nop he tp un to m ing eb ru ikg en o -  
men te worden. Allem aal zaken waar 
de mensen uit de buurt voor gevoch- 
ten, gedemonstreerd  of onderhan- 
deld hebben. Het is zaak, dat deze ver- 
worvenheden  voor de toekom st ook 
goed en naar onze eisen gebruikt zul- 
len worden  en dat de bezuinigingen 
hier niet zullen toeslaan, daarop zul- 
len we  ook moeten blijven toezien. 
Laten we  proberen om  in 1981 er met 
elkaar —  ondanks alles —  een fijn  
buurtje  van te maken. Soms heel sim- 
pel en klein. Het huisvuil op  de ju iste  
wijze en op tijd  buiten zetten. Veeg je 
eigen straatje schoon, met de ^ ٨^٧٢
—  wie  en wat het ook mogen  zijn — in 
vrede leven. Praat eens met elkaar, 
probeer de ju iste  toon  te pakken (en 
niet elkaar). Blijf meedenken of nog 
beter ga mee doen (we zijn gek op 
'rooie 'm ensen).
Tenslotte  wenst de redactie van de 
Aktiekrant ٧ en uw  fam ilie leden  pret- 
tige  kerstdagen en een goede en ple- 
zierige jaarw isseling  —  houdt het fijn - 
tjes —  en een strijdbaar maar toch 
vredelievend  en gelukkig nieuwjaar 
toe.

VREDE OP AARDE,
VREDE INDE 
SPAARNDAMMERBUURT
Alsa lles  volgens plan isverlopen  dan heeftudeze  Aktiekrant enigedagen  voor 
Kerstmis en de jaarw isseling  ontvangen. Met Kerstmis herdenkt het chris- 
tendom  dat 1980 jaar geleden in Betlehem  een kind werd  geboren. Een Vre- 
deskind en of je  het gelooft of niet jezal eraan moeten geloven via radioen  tele- 
visie. Hei 'Vrede op aarde’ zal in alle toonaarden  klinken.

huren. Toch houden w ij dikw ijls  onze 
hartvast en schrikken ons rot als je ge- 
sprekken inde  buurt hoort over die ar- 
beiders uit andere delen van de aarde. 
Natuurlijk  misschien is het moeilijk. 
Men kan ze vaak m oeilijkverstaan, zij 
kunnen zich m oeilijk  verstaanbaar 
maken. Detaal is belangrijk. 'V redeop  
aarde' als je dat echt vertaalt, zal een 
iedereen het begrijpen en willen, ©m 
der lieve vredesw il laten w ij het met 
elkaar proberen  om  elkaar ondanks 
de verschillen  te blijven verstaan. En 
als er gestreden moet worden, laten 
w ij dan bedenken dat het niet die bui- 
tenlandse  arbeiders zijn, m aarandere  
machten en kr؟ chten die bestreden 
moeten worden  en ook daar hebben 
alle arbeiders belang bij.
In de Spaarndam m erbuurt is er in het 
jaar 1980 weer genoeg gestreden, ge- 
lukkig zonder in vechtpartijen  o f ordi- 
naire ruzies te  vervallen. W ij hebben
w eerve leoverw inn ingen  behaald. De
buurt is leefbaarder geworden, we 
zijn een beetje aan het oogsten. De 
meeste w oningen  zijn redelijk tot 
goed geworden  met redelijke huren. 
Maar als je het m in im um loon  ver- 
dient of van een sociale uitkering 
m oet leven dan zijn 200 م,—  to t 
—,م 300  o f meer per maand nog een

Vrede op  aarde in de mensen een wel- 
behagen, welk  mens zal daartegen 
zijn? Zeer zeker de mensen uit de 
Spaarndam m erbuurt niet, arbeiders 
hebben alleen maar baat bij de vrede. 
Vrede op  aarde, dat betekent ook vre- 
de in de Spaarndamm erbuurt, dus in 
ons eigen leven. We zijn vaak bezorgd 
voor die vrede op aarde en in de 
Spaarndamm erbuurt. De Spaarn- 
dam m erbuurt een klein onderdeel 
van die aarde, de wereld, van de 
maatschappij. Die laatste is in een 
ontw ikkeling  waar de buurt ook deel 
aan heeft. Eén van die ontwikkelingen  
is de mensen die uit andere delen van 
de aarde in de buurt zijn komen W O - 

nen. Blanke, gele, bruine, zwarte 
mensen, noem  nog m aareenkleurop  
maar het blijven  mensen, vaak met 
een ander levenspatroon, een ander 
geloof. Een geloof, dat soms geen 
boodschap heeft aan het Christend- 
om. Echter één ding is er zeker ge- 
meen met deze buurtbewoners, het 
zijn arbeiders die om  der brode wil 
hierzijn  en ookzij hebben alleen maar 
belang bij vrede  op  aarde, zowel in de 
buurt als in hun eigen leven, zij en w ij 
hebben nog iets gemeenschappe- 
lijks, we  hebben slechts alleen onze 
arbeid die w ij kunnen verkopen/ver-

DE AANNEMERHOUDT WOORD
EERSTE PORTIEK SPOORZICHT OPGELEVERD

vandehuur; maar, afhanke lijkvanuw  
financiële  positie, kunt ٧ subsidie  aan- 
vragen: huursubsid ie  of huurgewen- 
ningssubsidie. Inlichtingen  hierover 
plus raad en daad hoe te behandelen 
kunt ٧ krijgen bij de sociaal raadsman 
(adres. Knollendamstraat 87); evt. 
ook op CWS en Voorpost!
Gaat erheen als ٧ tw ijfe lt: nee heeft ٧, 
ja kun tu  krijgen.
Als laatste een overzicht van de her- 
num m ering  van de huizen.

Tineke Groot

vering  zal dat dan in orde komen en 
als dat niet gebeurt, zal er in samen- 
spraak met de bewonerscommissie  
worden  beslist hoe alles kan worden  
opgelost ٠١١١ optim aal w oongenot in 
de huizen verkijgen. (Als alle huizen 
bewoond  zijn, zal er opnieuw  een al- 
gemene bewonersvergadering  wor- 
den gehouden  om  een nieuwe bewo- 
nerscom m issiete  kiezen diede  belan- 
gen van Spoorzicht zal behartigen  in 
de buurten  naar de gemeente toe.) 
Een van de problem en  voor de terug- 
kerende bewoners kan zijn de hoogte

Zoals na de bouwvakvakantie  was af- 
gesproken, zou het eerste portiek om- 
streeks half novem ber worden  opge- 
leverd. Gndanks allerlei tegenslag is 
dit keurig gelukt (en we  hopen dat dat 
blijft gelden, hoewel het nu, met 
sneeuw  en ijs, een wat m oeilijkere  
zaak wordt). Als ٧ dit leest, heeft uvan  
de betreffende bewoners misschien 
al wel gehoord  hoe alles mee- (of te- 
gen-) valt. Iedere bewoner krijgt ech- 
ter een zogenaamd klachtenpapier, 
waarop  hij/zij alles wat niet goed is, 
kan noteren. Voor de tweede  ople-
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AARDGAS
ONBE-

„Sinds 1973  hebben wij uw  gasprijs ١ 
„slech ts”  m et 5 00%  verhoogd.”  

„T enslo tte  zijn wij ook verantwoordelijk 
٧٠٠٢ de w insten van het bedrijfsleven 

en de ontw ikkeling van andere 
،  energiebronnen (kernenergie). ’ ’ >

Onze eis:
Geen v e r^ g in g  van de 

a ^ g a s p r i j s !

Het volgende eisenpakket van de bewoners en de besuren van de 4 grote ge- 
meenten (Amsterdam, ٧٠٢٠٠١٦٠, Rotterdam en Den Haag) werd aan de verte- 
genwoordigers van de Tweede Kamer en het ministerie overhandigd:
—  Geen toepassing  van de 2V2°/o-re-

—  □e aantallen en fadge tten  voorde  
gemeenten moeten opgevoerd  wor- 
den.
—  Procedurele belemmer!ngen  
moeten worden  opgeheven, bijvoor- 
beeld door decentralisatie.
—  De verhuis- en herinrichtingskos- 
tenvergoeding  moet worden  aange- 
past aan de gestegen kosten, en wor- 
den verhoogd  to t /  5000,— .
—  Beslaglegging  of verrekening  van 
kosten door gemeenten en woning- 
corporaties dient onm ogelijk  ge- 
maakt te worden.
—  De uitbetaling  dient zo te  gebeu- 
ren, dat de vergoeding  ontvangen  
w ord t op  het m om ent dat de kosten 
gemaakt worden.
—  De hoogte  van de vergoeding  
dient ieder jaar aan de prijsstijg ingen  
te worden  aangepast.
—  De verhoging  dient te worden  in- 
gevoerd  met terugwerkende  kracht 
v o o rin  uitvoering  zijnde projecten.
—  De regeling  dient uniform  door ie- 
deregem eentetew orden  uitgevoerd.
—  De vergoeding  moet zonder over- 
legging van rekeningen e.d. worden  
uitgekeerd.
—  Bij onderhoudsplannen  waarbij 
de bewoners de woningen  tijde lijk  
moeten  verlaten, dient ook een reële 
vergoeding  te worden  uitgekeerd.
—  Naast de huur moeten ook de ove- 
rige woonlasten  beteugeld  worden.
—  Geen bezuinigingen  op  de uitke- 
ringen  van de Individueie  Huursubsi- 
die, maar een verbetering  van wette- 
lijke vastlegging.
—  Om bouwen  van de Individuele  
Huursubsidie  to t een Individuele  
W oonkostensubsidie, dat w il zeggen 
dat ook energie- en andere kosten van 
het wonen  moeten worden  meege- 
teld.

geling  waar dit leidt to t onaanvaard- 
baar hoge huren. Betaalbare renova- 
tiehuren, waarbij de resultaten van 
het systeem  van de vergelijkingshu- 
ren zoals die in Am sterdam  en Rotter- 
dam  toegepast worden  het absolute 
m axim um  zijn.
—  Handhaving  van de aldus verkre- 
gen vergelijkingshuren.
—  Geen huurverhoging  bij het uit- 

٧٠٢̂̂٨  van achterstallig  onderhoud.
—  Het Rijk moet ook puur incidentele  
verbeteringen  subsidiëren.
—  Geen rem op  de renovatie  door 
het hanteren van de 80%- of 50%-re- 
gel (maximale  renovatiekosten 80% 
of 50% van de nieuwbouwkosten) als 
absolute  grens.
—  Mee laten wegen  van andere 
aspecten bij de keuze sloop  of verbe- 
teren, zals sociale aspecten, situatie  
op  de w oningm arkt en m et name de 
wens  van de bewoners, waarbij be- 
houd  en herstel hoge prio rite it heeft.
—  Bewoners moeten in staat gesteld
worden  uit meerdere alternatieve  
verbeteringsm ogelijkheden  te kiezen 
(zoals bijv. uitbouwen), waarbij er niet 
bezuinigd mag worden  op  kwaliteit.
—  De woningverbeteringsprogram -
٨١^'$  moeten een hogere  priorite it 
krijgen  op  de Rijksbegroting.

aangekomen en om  de definitieve  da- 
tum  voor het gesprek te horen. Mevr. 
Rengelink verb indt ons door met de 
heer ؛ efering, een ambtenaar op de 
afdeling  Volkshuisvesting. Hij zegt 
toe  Schaefer te benaderen voor de af- 
spraak.

begin september 1980
de heer Lefering beltterug  met de me- 
dedeling  dat Schaefer pas met de HV 
Spaarndam  w il praten als hij de hele 
stookkostenproblematiek van het 
Zaantfammerplein  e.0 . en zijn voor- 
stellen  daaromtrent in het College 
van  B en vv heeft besproken. De afde- 
ling Volkshuisvesting  heeft de op- 
dracht gekregen binnen  3 weken deze 
voorstellen  bij Schaefer te  depone- 
r^D a tb e te ke n td u se in d se p te m b e r/ 
begin oktober.

eind september 1980
de HV Spaarndam  belt naar de heer 
Lefering om  te vragen  hoe het staat 
met de voorstellen. De voorstellen  
waren  nog niet klaar.

half oktober 1980
de HV Spaarndam  belt naar de heer 
Lefering om  te vragen hoe het staat 
komen  in de uitwerking  van de voor- 
stellen: de voorstellen  zoudenzo  snel 
m ogelijk  aan Schaefer worden  voor-
gelegd•

29 oktober 1980
de bewoners krijgen de afrekening 
van de stookkosten van het seizoen 
79/80. Een groot aantal bewoners 
moet wederom  grote  bedragen bijbe- 
talen. In diezelfde brief (met de stook- 
kostenafrekening) deelt het Gemeen- 
te li jk W o n i^ e d r ij fm e e .d a te rv a n a f  
het begin  teveel watergeld  is betaald. 
Het stookkostenrapport is dus toch 
gelezen. De bewoners krijgen het te- 
veel betaalde watergeld  terug: een 
eerste succes.

6 november 1980
de HV Spaarndam  is het wachten  op 
antwoord  van Schaefer en het voort- 
durend  zelf contact op moeten  nemen 
zat. Er w ordt een telegram  gestuurd  
naar Schaefer, met de eis er in dat er 
binnen twee  weken reactie w ord t ver- 
wacht op  ons rapport.
De HV Spaarndam heeft tot nu toe 
niets vernomen!

We hebben dus 
nu geen andere 
keus meer dan 
zelf antwoord te 
komen halen!

Het bestuur van de 
Huurdersvereniging Spaarndam

STOOKKOSTEN-ACTIE
De bewoners  van de gem eentewoningen  rond het Zaandammerplein  zijn 
woensdag  3 december wederom  maar het stadhuis getrokken om  antwoord  
te  gaan halen op  hun rapport over de stookkosten. Een stencil is ' 
met de volgende  inhoud:

DIT IS DE GESCHIEDENIS VAN 
QNS STQOKKOSTENRAPPfiRT 
TOT NU TOE:

heeft de HV Spaarndam  niets meer 
over het rapport gehoord. Schaefer 
zegt niet uit de gemeenteraadsverga- 
dering  weg  te kunnen, wel zegt h؛j 
schriftelijk  een afspraak met de HV 
Spaarndam  toe.
Hierna is geprobeerd  door de HV 
Spaarndam  om  Schaefer aan zijn af- 
spraakte  houden:
—  met Van de Ven is gebeld
—  die ons doorverwees  naar mevr. 
Rengelink om  een afspraak met Scha- 
efer te maken
—  die ons een week later terugver- 
wees naar van de Ven
—  die ons toen meedeelde dat de 
heer Schaefer voor zijn vakantie geen 
tijd  meer had voor een gesprek met 
de HV Spaarndam.
Afgesproken  werd  half augustus 
weer contact op  te nemen.

18 augustus 1980
de HV Spaarndam  schrijft een brief 
naar Schaefer met een herinnering  
aan de afspraak van het gesprek. In- 
gesloten stuurt de HV Spaarndam  de 
2 afgesproken conceptbrieven  mee 
(door de gemeentelijke  dienstenvoor- 
bereid en besproken door de HV 
Spaarndam), ter definitieve  goedkeu- 
ring  en verzending.

eind augustus 1980
de HV Spaarndam  belt naar Mevr. 
Rengelink om  te vragen  of de brief is

10 maart 1980:
aanbieding  op  de bewonersvergade- 
ring van het rapport aan de gemeen- 
teraadsleden: Meertens (CPN), Genet 
(PvdA) en Heyne (CDA). VVD en PSP 
stuurden  afgevaardigden  om  -rap اةا1 
port in ontvangst te nemen.

13 m a a rt 138(1
aanbieding van het rapport Schae-

Schaefer zegde toe  voor de zomerpe- 
riode met voorstellen  te zullen komen 
wat betreft:
—  te  nemen maatregelen  om  de 
stookkosten te verm inderen
—  het overbruggen  van het stook- 
kostenverschil tussen blokverwar- 
m ing  en individuele  verw arm ing  van 
zo'n25%
—  he tv indenvaneenop loss ingvoor 
de ontstane achterstanden  in de beta- 
ling van de stookkosten.
Afgesproken  werd  gezamenlijk brie- 
ven te  schrijven  naar het M inisterie  
van VR© en van Economische Zaken. 
Naar VRO met de vraag om  een isola- 
tiesubsidie,naarEconom ischeZaken  
met de vraag om  een speciaal tarie f 
voor blok verwarm ing.

4 juni 1980:
een delegatie van de HV Spaarndam  
gaat naar het stadhuis om  Schaeferte  
spreken te  krijgen. Sinds 13 maart

NIEUW BESTUUR
cws
Hierbij delen w ij ٧ mede dat hetComi- 
té W ijkverbetering  Spaarndammer- 
buurt op  de algemene vergadering  
d.d. 30 oktober j.l. het volgende  dage- 
lijks bestuur heeft gekozen:

Voorzitter, Richard Bergman 
Penningmeester(-es), Greet de Jager 
Secretaris, Henk Grool 
Lid, Joop  Douw  
Adviserend  lid, mevr. Volkers

Het nieuwe  bestuur spreekt de hoop 
uit ook in de toekom st naar ieders te- 
v r ^ n h e id  haarb ijd rageteleveren  in 
de behartiging  van de woon-belan- 
gen van de Spaarndamm erbuurt.

Hoogachtend, 
namens het CWS,
Henk Grool, secr.

GESLAAGDE MANIFESTATIE VGGR 
HUREN NA RENOVATIE

Nadat zo'n tien  jaarde  stadsvernieuw ingsgolf door een g r o o t  deel van de W O -  

ningen in onze buurt is gespoeld, krijgen  nu een aantal voorzieningen  een re- 
novatiebeurt. Eén daarvan is het P o l a n s h ^ s  die vlak v o o r d  hij gesloten 
werd  voo rde  gecom bineerde  opknap- en verbeteringsbeurt, een tentoonstel- 
ling  en manifestatie  bevatte tegen het totale  stilvallen  van de stadsvernieu- 
wing.
Bewoners uit de hele stad wisten  de vertegenwoordigers  van de gemeente- 
raadsfracties er van te  overtuigen  dat de veel te hoge huren  die er na renovatie 
uitkomen, de voornaam ste  oorzaak van dat stilvallen  zijn.

op  dit m om ent het meest voor inzet: 
de bouw  van meer bejaardentehui- 
zen in Amsterdam.
Al met al kan gesproken worden  van 
een zeer geslaagde manifestatie  en 
hoewel de m inister zelf niet durfde  te 
verschijnen, is het wel zeker dat deze 
strijdbare  landelijke bundeling  grote  
indruk  heeft gemaakt op  het ministe- 
rie van volkshuisvesting  en de leden 
van de Tweede Kamer.

Richard Bergman

*OBASA  is Overleg Bundeling  Acties 
Stadsvernieuwing  Am sterdam

m et een spontane  toespraak, de aan- 
wezigen to t een daverende  en dol ent- 
housiaste  reactie te bewegen. Staan- 
de op  de stoe len ju ichte  men haartoe, 
vanwege  haar meesplepende betoog 
over de verslechteringen  die de ge- 
wone  mensen moeten  ondergaan, 
over de aardgaswinsten  die de grote  
oliebedrijven  in hun zak steken, over 
de enveloppen  met miljoenenwaarde  
die blunderende  directeuren  bij hun 
ontslag  toegestopt krijgen, over be- 
zuinigingen  die alleen maar nog gro- 
tere werkloosheid  opleveren, over de 
schandalige  woningnood  nu nog 
veertig  jaar na de oorlog, en natuurlijk  
over een zaak waarze  zich persoonlijk

getast, eisenpakket aan de regering 
en de Tweede  Kamer overhandigd  
kon worden.
Dat gebeuren vond  8 novem ber 
plaats in Den Haag. En wat voor ge- 
beuren! Het gebouw  Am icitia  was bij- 
na te  klein, om  de uit het hele land toe- 
gestroom de  verontwaardigde  bewo- 
ners te  kunnen bevatten. Am sterdam  
was  vertegenwoordigd  met zo'n  120 
mensen, waaronder een dikke tw in tig  
uit de Spaarndam m erbuurt en wet- 
houder Schaefer.
De bewoners uit Den Haag hadden 
zich met veel zorg gekweten van hun 
taak de hele zaak te  organiseren. Het 
program m a  van de manifestatie  
werd  door iedereen bijzonder ge- 
waardeerd, te rw ijl het optreden  van 
de Rotterdamse groep  Discus een re- 
gelrechte  voltre ffe r was. Zij wisten  op 
vakkundige wijze  de toon  te zetten 
voor het verdere  verloop  van de 
manifestatie. Een toon  die gekaratae- 
riseerd werd  door een indrukwekken- 
de versm elting  van samengebalde 
woede, strijdbaarheid  en gezellig- 
heid. Binnen deze unieke sfeer w istde  
ons allen bekende m evrouw  Volkers

Dit leidde er toe dat op 22 r^aa rt van 
dit jaarde  bewonersgroepen, georga- 
niseerd in het OBASA*, samen met 
w ethouder Schaefer, en vertegen- 
w oord igers  van de Am sterdam se  Fe- 
deratie van W oningbouwverenig in- 
gen en de bouwnijverheid, op  indrin- 
gende wijze  dit standpunt overbrach- 
ten aan de leden van de commissie 
voor volkshuisvesting  van deTweede  
Kamer
Helaas was dat niet genoeg om  de re- 
gering  to t een andere inste llingnam e  
te bewegen, zodat na dezomervakan- 
tie  de bewonersorganisties uit de 4 
grote  steden de koppen bij elkaar sta- 
ken. Samen met het Landelijk Om- 
budsteam  Stadsvernieuwing  werd 
besloten, om  rond de behandeling 
van de rijksbegroting  voor volkshuis- 
vesting  een landelijke manifestatie  te 
organiseren.
Op basis van de bewonerseisen werd  
daarna contact gezocht m et de bestu- 
ren van de 4 grote  steden. N a n ie ta lte  
gem akkelijkeonderhandelingenkwa- 
men de bewonersen  de gemeentebe- 
sturen  to t overeenstem m ing, zodat 
een gezamenlijk, 'n ie t wezenlijk aan-
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WONEN IN HET 
INDUSTRIEGEBIED
In de vorige  aktiekrant vroegen we  buurtbewoners  hun mening  te geven ٥٧٢̂  
de bestemming van het industriegebied. Van m evrouw  Koops uit de Spaarn- 
dam m erstraat ontvingen  we  de volgende  reactie.

BEWONERS VAN DE 
DAGERAAD AAN DE 
OOSTZAANSTRAAT 
HEBBEN VEE؛  KLACHTEN
OVER HUN WONINGEN
Op 17 novem ber hebben de bewoners van de Dageraad aan de ©ostzaan- 
straat vergaderd  over de klachten wat betreft hun woningen. De bewoners 
hebben al klachten vanaf het begin van de renovatie, dus al vanaf zo'n 5 jaar 
geleden.

ondernom en  om  dit te verhelpen: de 
pogingen  zijn echter op niets uitgelo- 
pen. Dok werd  er kritiek geuit op  het 
functioneren  van de bewonerscom- 
missie, die wel voor de vergadering  
was uitgenodigd  maar niet was op  ko- 
men dagen. De bewonerscommissie  
heeft 3 jaar geleden voor het laatst de 
bewoners bij elkaar geroepen, on- 
danks het fe it dat er zoveel klachten 
over de woningen  zijn. Sindsdien 
hebben de bewoners niets meer van 
de bewonerscommissie  vernom en: 
dus ook niet vernom en  wat de bewo- 
nerscommissie aan de klachten doet. 
Afgesproken ؛s de bewonerscommis- 
sie te  vragen de bewoners wederom  
bij elkaar te roepen en w oningbouw - 
vereniging  de Dageraad uit te nodi- 
gen voor die vergadering  om  van de 
Dageraad te horen wat zij aan de 
klachten doet o fd enk ttegaan  doen.

De klachten betreffen m eestal:

—  optrekkend vocht (niet alleen in de 
bendenwoningen, m aarookin  de eta- 
ges daarboven)
—  tochtige  ramen en deuren
—  scheuren in muren en vloeren
—  scheve en krakende vloeren
—  verrotte  raamkozijnen 
Verschillende bewoners van de bene- 
denwoningen  weigeren  al jarenlang  
de huurverhoging  te betalen vanwe- 
ge het optrekkende vocht. Van de 
Huurcommissie  hebben zij gelijk ge- 
kregen: dat w il zeggen dat zij terecht 
de huurverhoging  weigeren.
©p de vergadering  werd  veel kritiek 
geuit op w oningbouwverenig ing  de 
Dageraad. De Dageraad heeft to t nu 
toe niets aan de klachten gedaan. Al- 
leen wat betreft het optrekkend vocht 
heeft de Dageraad enkele pogingen

PARKEERKELDER VAN DE 
BAAN

(ON)-LEEFBAARHEID IN DE 
SPAANDAMMERSTRAAT
De overlast die het verkeer dagelijks in de Spaarndammerstraat veroorzaakt 
is de laatste jaren zo sterk toegenomen d d e s itu a t ie  op dit moment voor ve- 
len onhoudbaar is geworden. Het is duidelijk dat het 'doorgaand verkeer' de 
belangrijkste oorzaak voor de problemen vormt. ۶٠٢ etmaalrijden  er volgens 
schattingenzo'n10-12.000auto'senvrachtauto'sdoordestraatü

Een voetbalveld, speelwerktuigen  en 
een zandbak. Zomers een waterbak 
want de kleine kinderen knoeien 
graag met water. Zet ook maar wat 
oude spullen neer waar ze mee kun- 
nen Sjouwen.
Zou het niet leuk zijn de kinderen te 
vragen zelf eens een briefje  te schrij- 
ven met hun ideeën over zo'n speel- 
tuin? Ik denk dat je dan veel te weten 
komt. £٢ w ord t veel aan groten ge- 
vraagd, maar nooit aan kinderen.
Nu over de woningen. Ik zou het ؟ rg 
leukvindena lsereenpaaraangepaş- 
te woningen  voor invalide  mensen 
kwamen. Zulke woningen  zijn er niet 
zo veel in de buurt, maar de mensen 
zijn er wel. ا aat de gemeente maar 
een paar centen meer uitgeven. £٢ 
w ordt genoeg aan onnodige  dingen 
uitgegeven. Nog even over het cultu- 
reel centrum. Dat moet onderhouden  
worden  en er moet toezichtzijn. Ikzou 
zeggen: geef 3 gezinnen een woning, 
een sociaal werker met vrouw, die 
kinderen bij hun problemen kunnen 
helpen (anoniem), w a n te rz ijn  kinde- 
ren die problemen  hebben waar ze 
nergens mee terecht kunnen. Verder 
twee  gezinnen die het centrum  run- 
nen en toezicht houden plus een paar 
helpers.
Het zal een cultureel centrum  moeten 
z ijn w a ^o n g e n o u d g e z e llig h e id v in -  
den en waar nog saam horigheid  is, 
w ant die is tegenwoordig  ver te zoe-

Tot slot nog iets over de Spaarndam- 
m erbuurt. Volgens m ij beschouwen 
de mensen de straat als een vuilnis- 
bak, ze sodemieteren alles op  straat 
als de vuilnism an  pas is geweest. Er 
zijn ook lui die uit een auto  stappen 
hun vuilniszakken of andere rotzooi 
bij bomen of palen zetten. Er moet 
meer controle  komen en er moeten 
boetes worden  gegeven.
Ik hoop  dat mijn  schrijven iets heeft 
bijgedragen aan goede ideeën voor 
het industriegebied.

Mevrouw Koops

de wethouder kritische vragen. En het 
eind van het liedje was dat wethouder 
v.d. Wall toezegde dat ook de huidige  
tekorten gedekt zullen worden. 
Bovendien gaf hijzijn  ambtenaren op- 
dracht ٥١١١ opn ieuw in  overleg tegaan  
met de verenigingen die. nog steeds 
niet defin itie f onderdak zijn.
De vooruitzichten  zijn dus beter. On- 
der druk van (dreiging met) aktie is op 
de valreep nog het nodige bereikt. 
Maar we  zullen alles zeer kritisch 
moeten volgen. We accepteren het 
buurthuis niet vctór alle voorzienin- 
gen binnen en buitenen  naarbehoren  
zijn aangebracht.

Evelien Eshuis

KLUSSEWINKEL 
VOORDE BUURT!
De Spaarndamm erbuurtzal de eerste 
w ijk  zijn in Am sterdam  waar de Stich- 
ting  W ijkdienstverlening  Am sterdam  
een K ^S S EN W IN K E [. begint. Om- 
streeks februari 1981 zal deze 'w inkel' 
geopend worden  op  het Spaarndam- 
merplantsoen42.
In de klussenwinkel kunnen buurtbe- 
woners  terecht voor allerhande prak-
t is h ^ b le m e n ,z o a ls  kleinerepara-
ties in huis, hetw itten  vaneen  plafond  
o f het plakken van een behangetje. 
Voor al die karweitjes dus, waarvoor

je  normaal een fam ilie lid  vraagt, maar
waar je  mee blijft zitten als je  toevallig 
nietzo  iemand hebt.
In februari a.s .zullen er zo'n 6 WIJK- 
DIENSTVERLENERS in de klussen- 
winkel werken. Na enkele maanden 
zullen nog vier werknemers worden  
aangetrokken, zodat uite indelijk  10 
m an/vrouw  sterk voor ٧ klaar zal 
staan. Ja, ٧ leest het goed, in de klus- 
senwinkel zult ٧ zowel mannelijke  als 
vrouwelijke  wijkdienstverleners-'za- 
ken' kunnen doen. De wijkdienstver- 
leners krijgen vanuit de Stichting  een 
opleiding, die hen in staat stelt zich in 
dit nieuwe beroep te bekwamen. In de 
advertentie elders in dit blad worden  
jongeren  opgeroepenvoordezefunc- 
tie  te solliciteren.
Voor een klus w ordt ongeveer /  5,—  
per uur berekend. Het materiaal dat 
voor de klus nodig  is w ordt in overleg 
met de klanten voor rekening van de 
klant, aangeschaft. Er w ord t uitslui- 
tend voor mensen met m in im um in- 
komens gewerkt.
W anneer ٧ een kluste  doen hebt, kunt 
٧ dat vanaf februari kenbaar maken 
bij de instelling  waarmee  ٧ al contact 
hebt (w ijkpost voor bejaarden, maat- 
schappelijk werk, sociaal raadsman

neer om  de zaak in de gaten te hou- 
den. Voor de toegang moet volgens 
m ij een m in im um  van 17jaargelden.
—  E ^ ilja r t-e n b o w lin g z a a l.
—  Zaaltjes waar mensen hun hand- 
werk, schilderijen, boetseerwerk e.d. 
kunnen tentoonstellen  en misschien 
tegen een kleine vergoeding  verko- 
pen. Wel gewone  mensen natuurlijk, 
geen mensen die er voor gestudeerd 
hebben.
—  Een zaal die altijd  open is. Je hebt 
mensen die graag bij elkaar komen. 
Vooral eenzame mannen en vrou- 
wen.
Zo'n  cultureel centrum  moet wel voor 
iedereen toegankelijk zijn, ook voor 
invaliden, die bij d it soort dingen  vaak 
vergeten worden.
Verder moet er een speeltuin komen.

Natuurlijk  namen de gebruikers en 
medewerkers van het buurthuis  daar 
geen genoegen mee, maandag 17 no- 
vem ber was er een aktievergadering. 
Alleen  d it fe it al bezorgde verschillen- 
de ambtenaren onrustige  dagen. 
Politieke partijen werden  ingescha- 
keld en voor de gemeenteraad van 19 
novem ber werden pamfletten  met 
onze eisen uitgedeeld.
Riek Hoogkamp  (CPN), zelf woonach- 
tig  aan het Zaandammerplein, stelde

BUURTHUIS
Nova Zemblastraat 90a 
maandag van 10.00 to t 11.30 uur, 
dinsdag  van 18.30 to t 20.00 uur, 
woensdag  van 13.30 to t 15.00 uur.

BUREAU BESTUURSKON- 
TAKTEN
Tasmanstraat11
maandag en woensdag  van 10.00 to t
12.00 uur, 
te l: 844604

COMITÉ WUKVERBETE- 
RING SPAARNDAMMER- 
BUURT
Spaarndammerstraat 143 (naast de 
wijkpost)
woonspreekuur: maandag en don- 
derdag 9.30tot 11.30 uur.

MEDISCHE VOORZIENIN- 
GEN ؛٠١  de SPAARNDAM- 
MER-EN ZEEHELDEN- 
BUURT:

N. K. M. Bruin, Tasmanstraat 9, tel:
828552
tel: 840031.
F. P. M. Garnier, Zaanhof 123, tel: 
828996
w. B. Goslinga, Barentszplein 65, tel: 
737417

W at moet er komen in het industrie- 
gebied? In elk geval geen verkeers- 
weg, het water zal te veel weergalm  
veroorzaken. Bovendien is het in de 
Spaarndammerstraat al erg genoeg, 
als je daar voor het open raam staat 
k n je  je eigen woorden  niet verstaan. 
Daar kom t het gevaar nog bij: als één 
van die wagens ontplo ft, bestaat heel 
Spaarndam  niet meer.
W at m oete rdan  wel komen?Ten eer- 
ste een cultureel centrum  in een flink  
gebouw, waar veel acitiviteiten  kun- 
nen worden  gehouden, zoals:
—  Een zaal waar jongelu i zich kun- 
nen amuseren, waar ze muziek kun- 
nen maken en in een disco kunnen 
dansen. Wel goed geluiddicht, zodat 
anderen geen last hebben. Zet een 
paar flinke  knapen van ong. 25 jaar

Ook is intussen duidelijk geworden  
dat afdeling G rondbedrijf de officiële  
eigenaar is. Hiermee zijn alle proble- 
men nog niet opgelost. De verzeke- 
ring kan nu uitkeren voor de brand- 
schade op zolder, maar die uitkering 
gebeurt naar prijspeil en toestand in 
december 1979. Dat is nu, bijna  een 
jaar later, niet m eertoereikend. 
Verder zegt G rondbedrijf dat ze geen 
geld hebben om  het achterstallig on- 
derhoud  te laten uitvoeren.

DE SOCIAAL R ^D S M A N
Knollendamstraat 87
maandag, dinsdag, donderdag  en
vrijdag  v a n 9 to t 12uur.
Voor mensen die overdag niet kun- 
nen: dinsdagavond  van 18.30 to t
20.00 uur.

DE W IJKPOSTVOOR BE- 
jAARDEN
Spaarndammerstraat 141 (naast het 
€WS)
maandag, dinsdag, donderdag  en 
vrijdag  van 9.30 to t 11.00 uur, tel: 
829694.

DE WIJKVERPLEGING
Zaandijkstraat13
iedere werkdag van 13.00 to t 14.00 
uur,
tel: 840031.
Op maandag van 13.00 to t 14.00 uur 
op Bokkinghangen, Barentszplein 65.

MAATSCHAPPELIJK
WERKTEAM
Polanenstraat 1
dinsdag, donderdag en vrijdag  van 
10.00tot 11.30 uur,
op maandag en woensdag  van 10.00 
to t 11.30 uur op Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein65.

MAATSCHAPPELIJK w e r k

De Spaarndammerstraat loopt 
dwars door de buurt en vormt een 
scheiding tussen wonen, winkelen 
en andere voorzieningen.
—  vertraging voor het openbaar ver- 
٧٠٠٢ Vooral in de spits ontstaat door 
filevorming vertragingen voor de 
bus. Langere reistijden zijn daarvan 
het gevolg.
—  de straat is ongeschikt als ٥٨؛ - 
moetingsfunctie  ٧ ٠ ٠ ٢  bewoners ٠٨/  
of winkelend publiek.
—  de straat is niet meer geschikt 
voorspelende kinderen.
—  aantasting van د ء  bouwkundige 
staat van ه ء  woningen.
Het is de bedoeling de gebruikers van 
de Spaarndammerstraat (winkeliers
en bewoners) in een aantal vergade- 
ringen uit te nodigen om zodoende 
gezamenlijk tot een oplossing te ko- 
men. Daarnaast zullen de ambtena- 
ren doorwandelingen en gesprekken 
'probleemgevoelig' gemaakt moe- 
ten worden.

SjoerdTeunisse

De oplossingen die op dit moment 
aangedragen worden en die geba- 
seerd zijn op het 'compromis'-voor- 
stel uit 1978, zijn hoogstwaarschijn- 
lijk ontoereikend om aan alle proble- 
men een oplossing te bieden. Veel 
problemen zullen nl. blijven bestaan. 
Steeds meer bewoners, winkelend 
publiek, ouders van kleine kinderen, 
bejaarden en winkeliers klagen hun 
nood. (Weet ٧ overigens, ءوه  meer 
dan 20% van alle Spaarndammers in 
de Spaarndammerstraat wonen). 
Alvorens met oplossingen aan te ko- 
men dragen moeten alle problemen 
eerst op een rijtje gezet worden. De 
problemen hebben betrekking op de 
volgende punten:
—  de verkeersveiligheid De Spaarn- 
dammerstraat is een van de onveilig- 
ste straten van Amsterdam. Vooral 
voetgangers en (brom)-fietsers zijn 
de meest kwetsbare groepen.
—  Overlast د ٧٠٠٢ ء  bewoners  Veel 
bewoners hebben last van stank- en 
lawaai overlast, vooral 's zomers als 
men een raam openzet.
—  Barrière-werking voor de buurt

TOCH NOG HOOP VOOR 
HET NIEUWE BUURTHUIS
Na de sombere berichten inde  vorige  aktiekrant is er nu beter nieuws: Voorlo- 
pig w ord t er doorgebouwd  aan het buurthuis. Vooreen  deel van de financiële 
tekorten  is inm iddels  een oplossing  gevonden. Via een 'po tje ' van de afdeling 
‘ kan het voorterrein  (en dus afscheidingsmuur) aangepakt wor-
den. De vernielingen  binnen het gebouw  (٧۵۵٢ de verbouw ing  aangericht) 
kunnen inm iddels ook hersteld worden. Hiervoor heeft de Gemeenteraad op 
19 novem ber een apart krediet beschikbaar gesteld.

SPREEKUREN IN DE
SPAARNDAMMERBUURT

De parkeerkelder die onder de nieuw- 
bouw  in de Houtrijkstraat was gep- 
land, gaat niet meer door. Onze acties 
daartegen hebben succes opgele- 
verd. In het nieuwe bestemmingsplan 
'Assendelftstraat en om geving' zal 
deze parkeergarage niet meer opge- 
nomen worden. Overigens moet men 
d it bestem m ingsplan  niet verwarren  
met het bestem m ingsplan  dat voor 
de hele buurt gemaakt gaat worden. 
Alle nadelen en onzekerheden tegen 
deze parkeerkelder, zoals w ij diede  af- 
gelopen twee  a drie jaar hebben ge- 
form uleerd  zijn gelukkig voorbij. 'De

definitieve  uitslag viel een week na de 
behandeling van het bestemmings- 
plan in de Commissie vergadering  
Ruimtelijke Ordening. Daar hebben 
w ij onze bezwaren, zoals die verm eld  
waren  in ons bezwaarschrift, monde- 
ling  toegelicht aan W ethouder M. van 
der Vlis. U teraard  kon hij niet voor- 
bijgaan aan onze, door zowel het 
cws, het woo en de Belangenge- 
m e s s c h a ^ in k e lie r s  ondersteunde  
eis om  de parkeerkelder uit het be- 
stem m ingsplan  te vew ijd e re n . Hoe- 
ra!
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nieuwe  basisschool. Het w ordt dan 
één nieuwe  school met een nieuwe 
naam, zodat er geen sprake meer zal 
zijn van Elisabeth en Paulus. 
٧anzelfsp٢ekجnd dient er voor ver- 
vangende ruim ten  worden  gezorgd. 
Gemeente, bestuur, school en buurt 
hebben er vele vergaderingen  in de 
Houtrijkstraat, achter de oude  bebou- 
wing  van de Polanenstraat. De lagere 
school is een plekje toebedacht op de 
groenstrook  in de Westzaanstraat. 
Rond de paasvakantie zal de verhui- 
zing plaatsvinden.
Ter in form atie  een schets van de 
nieuw  te bouwen  Paulusschool. De 
klassen 1 en 2 liggen  op  de begane 
grond. De overige  klassen en de gang 
er langs liggen op de eerste verdie- 
ping, zodat de speelplaats onder deze 
lokalen doorloopt. De g ^ z a a l  ligt 
iets hoger waardoor eronder ruim te  
ontstaat voor kleedkamers en dou- 
ches. ٧  begrijpt dat dit een ruwe  
schets is en verre  van volledig.

HET IS ZOVER!!!
In het voorjaar van 1981 w ord t een begin gemaakt met de sloop  en nieuw- 
bouw  van de Paulusschool voor lager onderw ijs  in de Zaandijkstraat. Tegelij- 
kertijd  start de 'verbouw ing سا  kleuterschool St. Elisabeth inde  Zaanstraat. 
Tegen de tijd  dat we  de preciese datum  weten krijgen de buren rondom  de 
scholen nog nader bericht, w ant we  zijn ons terdege bewust van de overlast 
die vooral de afbraak en nieuw bouw  met zich meebrengen. Maar... in augus- 
tus 1982 staat er dan ook een magnifiek gebouw  en is de 'gevangenis' diee r nu 
nog is, slechts een herinnering.

erw eer in en zijn de lokalen te klein ge- 
worden  voor het bloeiend  aantal leer- 
lingen.
Evenzo de kleuterschool die, in 1925 
in gebruik  genomen, hard toe  is aan 
een grondige  renovatie. De school 
pu ilt uit! Het leerlingenaantal heeft 
zich niet aan de prognoses gehouden 
en groeit boven de verwachtingen. 
Een enthousiast team  ziet de verbou- 
wing  verlangend  tegemoet.
W anneer de ver-en  nieuwbouw  gere- 
aliseerd zal zijn, zal ook de lagere en 
kleuterschool versm olten  zijn to t één

H etoudegebouw dateertvan  1893en 
bevatte 18 klassen, uitsluitend  voor 
onderricht aan meisjes. De naam  St. 
؛ eoschool was toen welbekend. In de 
Westzaanstraat werd  later de St. Al- 
phonsusschool voor jongens neerge- 
zet. In som m ige  jaren bezochten zo'n 
 kinderen beide scholen! In 1963 هه18
werd  het onderw ijs  gemengd. De St. 
Alphonsus  w erd  afgestoten en de St. 
Leo onderging  een naamsverande- 
ring: Paulusschool. Het leerlingen- 
aantal slonk, door allerlei oorzaken, 
met de jaren. Gelukkig zit nu de groei

„ U -  ICJ I -*■ — _

Dedeelnem ersbijdrage  is vastgesteld
op ƒ 125,— (incl.de  weekeinden). 
A anm eld ingvoordezecu rsusd ien tte  
geschieden doorm idde l van bijgaand 
aanm eldingsform ulier: de inschrij- 
ving  vindt bij een te grote  aanmelding  
plaats naar volgorde  van binnen- 
komst!
Verdere in lichtingen  zijn te verkrijgen  
bij de cursusleider, de heer ل.ل . p. van 
Leeuwen van m ijn  Dient, te bereiken 
onder te le foonnum m m er 768432 
(overdag).

De Directeur, fgd. 
H. j .  E. VAN DER VEN

ADRESWIJZI-
GING
Het adres voor Trom bosedienst is 
niet Polanenstraat 89 maar Polanen- 
straat 197. Gebouw  De Hebron.

OPLEIDING VOOR HET DIPLOMA 
REKREATIESPORTLEIDER-A'

De Gemeentelijk Dienst voor de Sport organiseert begin volgend  jaar een kur- 
sus to t het behalen van het diplom a  'Rekreatiesportleider-A' voor de mede- 
werkers aan het buurt- en clubhuiswerk  alhier, en wel met het doel, hun meer 
kennis en vaardigheden  te verschaffen in het organiseren, presenteren en lei- 
den van spel- en sportactiviteiten  in het kader van de sportieve  recreatie.
De te behandelen onderwerpen  zijn o.a.:
—  het uitbreiden  van het spelenpak-

—  het' aanbieden van recreatieve 
program m a's;

—  het organiseren van sportdagen, 
weekends, etc;

—  het lesgeven in voornoem de  situ- 
aties;

—  het stage lopen.
Het lig t in de bedoeling  de lessen be- 
gin januari van start te doen gaan; ze 
zullen worden  gegeven in de posrt- 
zaal 'De Stokerij' (Rozengracht) (in ja- 
nuari, februari en maart) op  dinsdag- 
avond  van19 .30 to t22 .00uuren /n /ie f 
sportcentrum  'B redius' (Zaanstraat)
(in april, mei en jun i) op maandag- 
avond  van 19.30 to t ?? nouur

De cursus om vat 70 lesuren, verdeeld  
over genoemde  avonden, alsmede 
gedurende  een tweetal weekeinden 
(van vrijdag  19.00 ٧٢ to t zaterdag
17.00 uur).
Voorts dienen de cursisten 25 stage- 
uren te volgen, verdeeld over twee  
onderdelen  van de sportieven  recre- 
atie.
Het examen zal worden  afgenomen 
tijdens  een groot eind-project, te w ij l 
het te  verstrekken diplom a  door het 
Rijk erkend is. Alleen  zij, die het diplo- 
ma 'A lgem ene  Basis G pleiding' 
(ABG) bezitten, zullen to t het examen 
worden  toegelaten.

HEIUGE HUISJES, 
DROEVIGE HUISJES
Tot deze uitspraak ben ik gekomen na m ijn  volgende  ervaring, toen w ij de vol- 
gende brief in het Magdalena bulletin, het maandelijks verschijnend  nieuws- 
en com m unicatieblad, w ilde  publiceren.

Aanderedaktie

Naar aanleiding van 'n artikel over het bejaardenhuis 'De Bocht'.

Waar blijft de geestelijke 
verzorging?

Toen de bejaarden kennis kwamen 
maken met de staf van de Gem. Ver- 
zorgings tehuizen werd  hen gevraagd 
of ze bezwaar hadden tegen 'n kerk- 
dienst in het gebouw.
Bij velen was dit neen. ©ok in andere 
bejaarden huizen worden  kerkdiens- 
ten gehouden. Hier kom t bij dat vele 
bejaarden slecht ter been zijn en er 'n 
prachtige ruim te  aanwezig is! Ligt 
hier geen taak voor het Pastorale te- 
am?
Deze vragen roepen om  een ant- 
woord, zo vragen de bewoners van 
'DeBogt'.
Tot zo ver de brief.

Er w ord t beweerd dat het eten zo 
goed is, te rw ijl het in werkelijkheid  er 
zo slecht is!
Hoe kom t men aan die praatjes? De 
v ^ le g in g  anhwoordalsheteten  b lijft 
staan: 'De varkens hebben het weer 
goed vandaag'. ٧  begrijpt dan wel 
wat ik bedoel.
Waar blijft de verzorging  van de ver- 
pleging? Wanneer bv. een zenuw  pa- 
tiënt, van de aan het huis verbonden 
arts naar een neuroloog  'm oet en 
vraagt of iemand van het verplegend 
personeel met haar meegaat om dat 
zij door haar ziekte niet alleen kan 
krijgt zij als antwoord: 'Roept ٧ maar 
een taxi'. Waar b lijft de verzorging 
van arts to t bewoner terw ijl deze 
mensen geheel in de verzorging  zijn.

In het o ، to  ernummer was deze brief niet gepubliceerd. Bij navraag hierover<؛
bleek dat ٨̂٨٦  nadere gegevens w ilde  hebban over de gestelde pu ften . Er is 
toen namens de onde^e^enaar contact geweest met een van de redactiele- 
den. Hieruit is voorgekom en  dat als de brief in zachtere term en  (d.w.z. open 
vragen) opgesteld  zou worden, daar men verstoring  vreesde der verstand- 
houding  met de directievan  huize 'De Bogt' en deze brie fn ie t in het kader paste 
van het nieuws- en com m unicatie  blad. Deze men wel zou w illen  publiceren. 
Hierop is 'n uittreksel van de brief gemaakt, m aarookdezewerd  geweigerd. De 
redactie is toen op de hoogte  gesteld van publicatie in uw  Ataiekrant! 
Hopende dat ervo o r  u geen 'heilige  huisjes' bestaan zodat deze brief gepubli- 
ceerd kan worden  en de gesteldevragen  beantwoord  kunnen worden  doorde  
bevoegde instanties, ter verbetering  van de levensomstandigheden  van ons, 
bewoners van huize 'De Bogt'.

Hoogachtend, 
M. Vagus

□E BRIEVENBUS
Onderstaande brief hebben w ijvan ee n  buurtbewoner ontvangen.Helaasniet 
ondertekend, waarom  niet! Meestal nemen w ij brieven e.d. waarvan de afzen- 

der niet bekend is niet op. Maar vooru it, het is een onderwerp, dat velen bezig 
houdt. De voorgestelde  oplossing  is aardig, maar ook haalbaar!
Met de strekking zijn w ij het eens: Mensen gooi de bladen/folders enz. niet zo 
maar de trap  uit de straat op. Soms is er best interessante lectuurb ij. De Aktie- 
krant b.v. De redactie van deze krant vertrouw t en hoopt, dat hun vaak moei- 
zaam gemaakt p ro du ttt.b .v . de buurtbewoners  d it lo t niet beschoren is.

of bepaalde grote  traphuizen bakken 
neer waar deze kranten en dergelijke
in  k u n n e n

Voordeel: verenigingen  kunnen ze 
eeg halen en hebben gelijk oud؛  pa- 
pier (geld dus).
Maak de mensen ook bewust geen 
eten bij bomen  te gooien  etc. Beter is 
het naar het park te brengen.
Eten lokt ratten en die hebben we  niet 
nodig.
Bedankt.

Buurtbewoner

Geacht Comité,

Daar ik zelf niet toe kom  om  m ij bezig 
te houden met de m ilieu  groep, w il ik 
wel even wat dingen  naar voor bren- 
gen die er de oorzaak van zijn.
De bezorg(st)er van b.v. de Echo, Wie- 
ringsweekblad en dergelijke reclame- 
lopers kwakken zo hun stapeltjes 
kranten in portieken en trappen.
Veel mensen kijken niet om  naar re- 
clame troep  en gooien het de goot 
maar in de rest doet de wind.
M ijn oplossing, lijkt: zet bij portieken

WERK AANGEBODEN — OPLEIDING 
NIET VEREIST!

VooronzeKLUSSENWINKELindeSpaarndammerbuurt
z©ekenw!j:

4 W IJKDIENSTVERLENERS, 2 mannen en 2 vrouwen

Hun taak zal zijn: het verrichten  van diverse klussen, zoals schilderen en 
behangen, kachels plaatsen, eenvoudig  elektra- en tim - 
merwerk, enz.
Dit voor b.v. bejaarden en invaliden.

Gevraagd w ordt: bereidheid om  praktisch w erkte  verrichten  en zich hierin 
te  bekwamen.

Geboden w ordt: arbeidscontract volgens  cao
bruto  salaris tussen /  1.381,43 en /  2.034,36, afhankelijk 
van leeftijd en ervaring  
opleiding  in werktijd.

Werklozen genieten de voorkeur.
Leeftijd: tussen 18 en 27 jaar.

Reacties in de vorm  van een te le foontje  of brief worden  binnen 14 dagen
verwacht.

Adres: Stichting  W ijkdienstverlening  Am sterdam ,
Nieuwe  Kerkstraat 124,
Amsterdam-C., telefoon  240579

Hier zijn ook nadere in lichtingen  verkrijgbaar.
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UITGAVE VAN HET AKT1EK0MITEE ZEEHELDENBUURT ٨

zKVergaderingen  in 
't T ^ s c h i p  
Roggeveenstraat 12 
te lefoon  247589

Het AKZ wenst u 
prettige feestdagen en 
een voorspoedig 1981

december 1980krant nr10

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt.
ل . Eerdhuyzen, Barentszstraat 256, 
telefoon: 265914. Secretariaat: 
G. H. Lasschuit, van Heemskerck-  
straat 12. Telefoon: 254664.

Het 'Siloplan' uit het slop!!!

Op onze brief aan wethouder Schaefer die wij in de vorige krant publiceerde 
(ondertekend door het AKZ, WOO-Spaarndam, cws, Maatschappelijk 
Werkteam Spaarndam- en Zeeheldenbuurt, Woningb. ver. Eigen Haard en 
de wijkopbouwwerkster I. de Wilde) hebben we een zeer gunstig antwoord 
ontvangen.
De brief, mede ondersteund met 26 volgetekende handtekeningenlijsten 
van buurtbewoners, en mensen die in onze buurt werken heeft B8،Wtot 
nadenken gestemd.

Het antwoord van de wethouder op 
de acties rond de silo

Geacht comité,

In antwoord  op  uw  bovenvermelde  
brief deel ik ٧  mede, dat 
Burgemeester en W ethoudervan  
mening  zijn, dat, op  grond  van 
gedane mededelingen  van de zijde 
van het Rijk en de Provincie, verwacht 
mag worden, dat de door de 
gemeente benodigde subsidie om  de 
silo aan te kopen, verkregen zal 
worden.
Aan gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland  is inm iddels 
gevraagd met deze zienswijze in te 
stemmen. Doet dit college dat, dan is 
de gemeente voornem ens  te 
bewerkstelligen dat de 
eigendom soverdracht van de silo  op 
korte term ijn  plaatsvindt.
Ik ben met ٧ van mening dat de 
beoogde n ieuwbouw  zo spoedig 
m ogelijk dient te worden  
gerealiseerd.
Ik verzoek ٧ de organisaties en 
instellingen die ٧ genoemde  brief 
medeondertekenden van dit 
antwoord  in kenniste  stellen.

Hoogachtend,
De wethouder van het G rondbedrijf 
L. N. Schaefer ا

Amsterdam, 11-TT-198©

Op 20 novem ber j.l. hebben B & w  en 
de wethoudervan  G rondbedrijf de 
beslissing genomen om  overte  gaan 
to t de aankoop van de Silo.
Op 7 / 7 و /سم 7و  m oet de Silo gesloopt 
zijn en het terrein bouw rijp  
opgeleverd worden, ondanks enige 
procedure m oeilijkheden die er nog 
liggen. Er is reeds een aannemer 
aangetrokken in overleg met de 
opdrachtgever WBV Eigen Haard en 
de dienst Volkshuisvesting.
Dat w ord t de NVProduktiestroom, 
die ook de n ieuwbouw  in de van 
Heemskerckstraat bouw t en men is 
to t een prijsovereenstem m ing
gekomen.
Al met al is met het scheiden van 
1980 door alie betrokkenen in deze 
zaak veel werk gedaan, maar met 
succes.
Iedereen bedankt, en zeker ook onze 
winkeliers die zo spontaan 
meehielpen om
handtekeningenlijsten  vol te krijgen. 
^٧  SNEL BOUWEN- BOUWEN 
VOORDE BUURT— MET 
BETAAALBARE HUREN VOOR DE 
BEWONERS.
Hierbij staat het antwoord  van de 
w ethouderverm eld.
Tot de 1e paal in  7 7 و ة .

Aktiekomitee
Zeeheldenbuurt

DePiraat-Buurthu ism aatschappelijk
Werk.
Maandagavond van 20.00 to t 21.00 
uur. Loes van Hilten. Roggeveen- 
straat 12. Tel.: 247589.

Opnamekoppel 'Eigen Haard'. 
Dinsdagmiddag  van 15.30 to t 17.30 
uur. Barentszstraat6a.Tel.: 242725.

Aktiekomitee  Zeeheldenbuurt. 
Donderdagavond van 20.00 uur to t 
21.00uur.
't Turfschip-Roggeveenstraat 12. Tel: 
247589. Secretariaat: G. H. Lasschuit, 
V. Heemskerckstraat 12. Tel.: 254664.

Gem. Voorpost Bestuurscontacten. 
Maandag en woensdag van 10.00 to t
13.00 uur. Tasmanstraat 11a. Tel.: 
5523471.

Bewonerscommissie Ken ا   Blokken. 
Dhr. Visser, Barentszplein 22 hs.
Tel: 239369.

Bewonerscommissie Bokkinghan- 
gen.
Mevr. M. Marcellis, Bokkinghangen 

Te229002 :؛.

Spreekuren in de buurt

Het Maatschappelijk Werkteam  voor 
de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt.
Maandag en woensdag  van 10.00 to t 
11.30 uur. Bokkinghangen, Barentsz- 
plein 65. Tel.: 234422.

De W ijkverpleging.
Maan^agn^iddag van 13.00 to t 14.00 
uur. Bokkinghangen, Barentszplein 
65. Tel.:234422.

Dr. Goslinga. Spreekuur iedere och- 
tend  van 8.00 to t 9.30 ٧٧٢. Afspraak 
maken: voor 11.00 uur. Bokkinghan- 
gen. Barentszplein 65. Tel.: 234117. 
Avond  en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst. Tel.: 642111.

De vroedvrouwe  Mevr. A. Kuyper. 
W oensdagavond van 19.00 to t 20.00 
uur. Bokkinghangen, Barentszplein 
65. Tel.: 237417.

W ijkpost voor Bejaarden.
Maandag en donderdag  van 9.30 tot
11.00 ٧٧٢. Schiemanstraat 2. Tel.: 
228921.

Fietsen in de rekken! 
Hou 't pleintje speelbaar

In de vorige  Turfschip  stond een op- 
roep aan de heren autom obilisten  om  
hun wagens niet meer op het pleintje 
in de Barentszstraat, bij de van Lin- 
schotenstraat neer te  zetten.
Door een oplettende  buurtbewoon- 
ster werden  w ij er echter op  geatten- 
deerd, dat het speelgenot voor de kin- 
deren lang niet alleen beperkt werd  
door de daar geparkeerde auto's, 
maar zeker ook door fietsers, die hun 
rijw ielen  her en der aan de speelwerk- 
tuigen  hebben vastgezet.
Dus, lieve mensen, zet alsjeblieft de 
fiets niet meer aan de speelwertaui- 
gen, maar in de rekken die sinds kort 
onzebuurtopsieren l

BATCO blijft in 
Amsterdam

Er is iets groots  gebeurt bij onze 
buurt!
De werknemers van de BATCO zijn er 
na jarenlange strijd  met werkonder- 
brekingen en jurid ische  steekspel in 
geslaagd ٥٢٦٦ hun werkgelegenheid 
voor Am sterdam  te behouden.
Als buurt zijn we  in het solidariteitsco- 
m ité  nauw  betrokken geweest bij de 
strijd  van de BATCO-werknemers. 
Door het AKZ is gelijk na het bekend 
worden  van het nieuws, dat de BAT- 
CO in Am sterdam  zou blijven een ge- 
lukstelegram  verzonden.

de redactie

troon  van de binnenvaartzijnfondsen  
aangesproken voor een aantal kleu- 
terschoolvoorzieningen  op de Bonte
Zwaan.
Maar hij ontpoptezich  binnen de kort- 
ste keren als beschermheilige  van de 
particuliere binnenschippers, toen 
zijn oog viel op de staatssecretaris 
Smit-Kroes. W at er over haar in het 
grote  boek stond leek d e S in tn ie ta l te 
best. Al bladerend aangekomen bij de 
'N ' van Neelie merkte hij op: 'Daar 
staan niet zulke mooie  dingen, maar 
we  moeten er even doorheen.
٧  zult merken dat Sint Nicolaas geen 
nieuweling  is in de Nederlandse bin- 
nenvaart-problematiek; die gaat me 
zeer aan het hart. Om  enkele hangij- 
zers te  noem en: waar b lijft de wette lij- 
ke affichage Noord-Zuid  en de nieu- 
we  tariefstructuur, of het werkelijke 
capiciteitsbeleid?
Weet je, Neelie, de schippers zien er 
zo weinig  van en met al hun onvervul- 
de wensen komen ze dan weer bij mij 
terecht. Zit ik er weer mee.
En om  duidelijk  te maken dat het hem 
ernst was met de wens van de schip- 
pers om  alle  zand en grind  over de 
beurs te brengen, zei Sint Nicolaas 
'Buiten  heb ik tientallen  bakken grind  
liggen. ٧ hoeft er alleen maar voor te 
zorgen dat het over de beurs komt.
In de havenkom  dreef inderdaad een 
schip met grind. Alle  andere schepen 
waren  van kleurrijke vlaggen  voor- 
zien en tegenover 'de Bonte Zwaan' 
lag een schip met spandoekleuzen die 
er niet om  logen. 'Noord-Zuid  wette- 
lijk ' oczv weg  ermee; zand en grind  
via de EV. Beloofd is beloofd en Alle 
vervoer via detoer.
Sint Nicolaas bood staatssecretaris 
Smit-Kroes namens de Nederlandse 
particuliere binnenvaartonderne- 
mers een petitie  aan, waarin de wen- 
sen nog eens krachtig onderwoorden  
werden gebracht.
Met een bibberende stem  beloofde 
de staatssecretaris haar best te zullen 
doen.

ningen er echt bij hoort, aldus de 
A M V V  sociaal werker س . c. Punt.
Bij het aanvaarden van zijn 'vracht' 
sociaal cultureelwerk sprak hij de 
hoop uit dat hij er in zou slagen om  sa- 
men m etzijn  collega'sdie  het Kleuter- 
onderw ijs  verzorgen, het beheer en 
de zakelijke leiding  van het centrum  
hebben èn met al diegenen uit de bin- 
nenvaart w a a ro o r  de Bonte Zwaan 
bedoeld is, er ook echt een Bonte 
Zwaan van te maken, waar van alles 
m ogelijk  is.
De heer Punt zei te hopen dat het zo 
mag zijn, zoals hij ook bij de officiële  
opening  aanwezige W ethouder van 
o.a. Havenaangelegenheden en loco- 
burgemeester Drs. E. Heerma nog 
maar kort geleden —  bij de raadsbe- 
handeling over havenontwikkeling 
opmerkte: 'de Am sterdamse  haven 
zal hetin  dejaren  80 moeten zoeken in 
kwaliteit en service —  meer maatkos- 
tuum  dan confectie.
Moge d it ook de toekom st zijn van de 
Bonte Zwaan.'

'W itte  zwanen, zwarte zwanen... Er is 
maar één m evrouw  Sm it in 't land die 
de Bonte openen kan...' Dat zongen 
dinsdag 25 nov. de kinderen van de 
kleuterschool aan boord van het nieu- 
we AMVV  binnenvaartcentrum.
Op toerbeurt (de m anier waarop  
schippers aan werk komen) kwam  
s ta a t s s e c r e ta r is  van Verkeer en Wa- 
terstaat m evrouw  Neelie Smit-Kroes 
voor de lading RVI cdk 4711 (de code 
voor de Am sterdamse  schippers- 
beurs) in aanmerking en nadatzij nog 
even flink  aan de bel had getrokken 
had, was de langen verbeide opening

Klapstuk was, nadat een hele rij spre- 
kers was afgewerkt, de binnenkomst 
van Sint Nicolaas met enkele zwarte 
pieten.
De G oedheiligman  kwam  de AMVV  
feliciteren met d it centrum  w a a r v a n  

ook zelfs in M adrid  het één en ander 
was uitgelekt.
De grote  Kindervriend had als pa-

BONTE ZWAAN 
OPEN
Dinsdag 25 november 1980 was voor 
de binnenvaart te Amsterdam niet al- 
leen een zeer vreugdevolle, maar ook 
een historische dag.
Op deze dag werd namelijk de Bonte 
Zwaan officieel in gebruik genomen. 
'De BonteZwaan' iseen  drijvend  SOCİ- 

aal centrum  voor de Binnenvaart en 
lig t afgemeerd in de Houthaven.
Dit centrum  werd  evenals de centrale 
R o t t e r d a m  en Maasbracht 'de W itte  
Zwaan', 'de Zwarte Zwaan' en 'de Zil- 
veren Zwaan' gesticht door de lande- 
lijke stichting  Algemene Maatschap- 
pij Voor Varenden.
De Stichting  stelt zich ten doel om  in 
de belangrijkste havenplaatsen voor 
de Binnenvaart specifieke voorzienin- 
gen te treffen, er daarbij van uitgaand 
dat de haven de w oonbuurt van de 
schippers is.
Ter illustratie: schippers hebben geen 
vast woonadres, daardoor ook geen 
vaste buren en winkeliers, misschien 
de dagelijkse krant- en postbezor- 
ging, hebben geen te lefoonnum m er, 
hun kinderen kunnen niet vanuit huis 
regelmatig de kleuterschool bezoe- 
ken, enzovoort.
Hieruit vloeien  sociale en sociaal/cul- 
turele  behoeften voort waarin  de 
AMVV  tracht te  voorzien, bij voorkeur 
in de vorm  van het stichten van een ei- 
gen centrum  in of bij de haven.
Het bijzondere van het centrum  te 
Am sterdam  is evenwel, dat men erin 
geslaagd is de huisvesting  van het 
AMVV-werk te com bineren  met de 
huisvesting  van bepaalde voor de 
Binnenvaart essentiële instanties op 
sociaal/economisch terrein 
Aan boord  van 'de Bonte Zwaan' treft 
men zodoende een grote  gevarieerd- 
heid aan, zoals de Amsterdamse  
Schippersbeurs, een aantal bevrach- 
tingskantoren, kleuterschoolklassen, 
een ijk- en controlebureau, kantine en 
sociëteitsruimte, dependance van de 
schippersbibliotheek, recreatiezaal, 
kantoor van sociaal werker/raads- 
man, filiaal van de Nederlandse Mid- 
denstandsbank, winkel van scheeps- 
electra, wasserette postboxen, tele- 
foonservice, oproepinstalatie  en kan- 
toren  van schippersorganisaties.
'A ls bekend mag worden  veronder- 
steld dat de binnenvaartschepen een 
kop en een kont hebben. Ingaande 25 
novem ber j.l. heeft de binnenvaart in 
de Amsterdamse  Houthaven ook een 
eigen gezicht gekregen.
Al heeft de AMVV  met hun schippers- 
activiteiten  inclusief Kleuterschool 
(sinds 1967) zich in het Gemeentelijk 
Verenigingsgebouw  'de Arend' bijna 
20 jaren zich zeer op hun gemak 'ge- 
voeld, nu heeft men toch  echt het idee 
dat men als binnenvaart in de wereld  
van Am sterdamse W elzijnsvoorzie-

Een foutje...

In de vorige  Turfschip  is verslag ge- 
daan van de festiviteiten  die rond  de 
oplevering van de eerste w oning  van 
het blok K in de van Linschotenstraat 
georganiseerd zijn.
Maar, dit was maar een kant van de 
medaille. Ook het buurthuis  'De Pi- 
raat' had iets te vieren, n.l. de opening 
van het nieuwe  seizoen en de in ge- 
bruiknem ing  van hun geheel ver- 
bouwde  gang en entree. 
Volledigheidshalve  moeten we ook 
nog vermelden, dat de foto 's, die bij 
h ^ a rtik e i in dekrant opgenomen wa- 
ren, gemaakt zijn door Marjan Waar- 
dijk. Als ٧ ze misschien na w ilt bestel- 
len, dan kunt ٧ met de Piraat € -■-؛tact 
opnemen.

De redactie

K en L blokken

Zoals ٧ inm iddels  gemerkt zult heb- 
ben is er na de oplevering  van de eer- 
ste w oning  in devan  Linschotenstraat 
enige vertraging  in de bouw  opgetre- 
den.
De achterstand, die op d it m oment, 
eind november, vier weken bedraagt 
is vooral ontstaan, om dat voor afge- 
keurde kozijnen nieuwe  moesten ko- 
men.
Als het weer niet tegenwerkt, zal de 
achterstand snel worden  ingelopen. 
De hele van Linschotenstraat zal dan 
voor Kerstmis worden  opgeleverd. 
W ij wensen ٧ een voorspoedig  1981 
toe  en prettige  feestdagen en de hele 
buurteen  voorspoedige  renovatie.

Bewonerscommissie
KenL

Toneelspelen in de Piraat

De oude toneelgroep  is inm iddels aan 
de Spaanse griep  en nog zo wat over- 
leden. Maar daarom  niet langer ge- 
treurd. We gaan gewoon  weer op- 
nieuw  beginnen.
Dat w il zeggen 1 keer per week 'n 
avond  repeteren van ongeveer acht 
to t tien. Als we  een kort stuk nemen 
kunnen we  misschien nog voordezo- 
mervakantie iets van onze kunsten la- 
ten zien.
Als u zin hebt, geeft ٧  dan op bij: 
Buurthuis de Piraat, Roggeveen- 
straat 12, telefoon 2475$$.
Begin januari komen we een keer bij 
elkaar om  'n stuk te kiezen, de repeti- 
tieavond  afte  spreken, alvast wat ken- 
nis te maken etc. Daar hoort ٧ dan nog 
verder wel over, als ٧ zich opgeeft.

Hopelijk to t ziens.
Toneelgroep de Piraat


