
1980/nr3 EXTRA UITGAVE maart 1980
- Handhaven en subsidiëren "Po lanentheater als 

centrum voor kultuurspreiding (regio accomo- 
datie)

. Verbouwing zolder "Polanentheater" t.b.v. 
amateuristische kunstbeoefening.

. Handhaven le wijkves ti ging beeldende kunst 
incl. kunstuitleen, (arthotheek)

VERENIGINGSLEVEN

. Goede vervangende huisvesting voor muziekvere- 
niging "Tavenu"

. Goede vervangende huisvesting voor sportschool 
Kneppers en ٨٦ - ٧٧ ■

. Goede vervangende huisvesting voor A.N.J.V.

. Goede vervangende huisvesting C.P.N. afd. 
Spaarndammerbuurt.

. Goede kaartaccommodatie voor kaartclub 
"Spaarndam"- Eigen Haard en Amsterdam ^ ٧٦■̂.

WIJKOPBO UW WE RK

. Handhaven subsidiëring Aktiekrant.

. Méér faciliteiten voor buurthulp van deskundi- 
gen.t.b.v. opbouw buurt.

. Democratisch en buurtgericht beheer van de
welzijns - leefbaarheid - onderwi js voorzien in g-

٠ Méer geld en bevoegdheden voor het wij kopbouw- 
werk.

BEJAARDENVOO RZ IE NINGEN

. Democratisch beheer bejaa rn de ncentru m 
"De Bogt / de Westerbeer"

. Betaalbare woon- en verzorging - en verpleeg- 
voorzieningen in de Bogt / de Westerbeer

. Realiseren warme m aa l ti jd -v oorzien in g in het 
"Polanentheater"

. Goede volwaardige sociëteitsruimte voor be- 
j'aardenvereniging "Open Huis".

. Buurtgericht o p n a m e - b e l e i d t . b . v .  De Bogt / 
dé Westerbeer.

LE EF BA ARHEIDSV OO RZ IENINGE N

. Regelmatig onderhoud en opknap Spaarndammer- 
p ^ n t s o e n ^  Wormerveerpleintje.

٠ Aanstellen parkwachters t.b.v. toezicht en 
sluiting groenvoorzieningen.

. Sloop Plasticfabriek Houtrijkstraat, aanleg 
kijktuin.

. Afsluithek t.b.v. openbare groenvo orziening 
nabij S p a a r n d a m m e r s c h o o l .

. Verkeersdrempels en an ti parkeerpaaltjes in de 
buurt.

٠ Handhaven openbare groenvoorziening aan Nova 
Zemblastraat achter buurthuis "Ons Huis".

. Uitvoering plannen voor de woono mg ev ing o.a. 
kademuur bij de nieuwbouw.Nova Zemblastraat.

. Snelle uitvoering leef ba arheidsp ro je ct 
Dirk Hartogstraat.

GEHANDICAPTEN VOORZIENINGEN

- Realiseren 1 i ft in het *'Polanentheater"
. Verlaging stoepranden op hoeken van straten.
. Vo lw aa rdi g e/ kw a li t at i ef  hoogwaar dige woón- 

voorzieningen voor gehandicapten.
. Beter toegangkelijk maken van de openbare 

ruimten.

ONDERWIJSV OO RZ IENINGE N

. Versnelling nieuwbouw "Paulusschool"

. Versnelling vernieuwbouw "St.Elisabethschool"

. Realiseren volwaardige gymnast ie kvoorzi en in g 
t.b.v. H e b r o n s c h o o l .

. Aanleg sportterrein t.b.v. schoolgymnastiek.

. Goede vervangende tijdelijke huisvestihg 
Paulus - Elisabethschool.

. Handhaven onderw ijsbestemming van Noordt- 
school ٠

٠ Uitbreiding ^ m t e - f a c i l i t e i t e n  Hudsonschool .
- Ditbreiding scholenproject.

WELZIJNSVOO RZ IE NINGEN

. Versnelling vernieuwbouw "Polanentheater"

. Informatiecentrum buitenlandse buurtbewoners

. Ma at schappelijk ^e^k t.b.v. Surinaamse - 
Antilliaanse buurtgenoten.

. Versnelling vernieuwbouw.
Buurthuis Zaandammerplein
garantie voor de exploitatieko st en  en forma- 
tieplaatsen.

. Handhaven maat schappelijk werkteam.
- Verbouwen zolder Buurthuis-

BABY - PEUTER - KI ND ERVOORZIENINGEN

. Nieuwbouw kinderdagverblijf "Prinses Marijke" 
Houtmankade.

. Tijdelijke huisvesting kinderdag ve rb lijf in 
van N o o r d t s c h o o l .

. Handhaven Peuteropvang H e b r o n s c h o o l .

. Méér peuter en buitenschoolopvang.

KINDER - EN JE UG DV OORZIENINGEN

. Versnelling opknap speelterrein van Speeltuin- 
vereniging Spa arndammerkwartier.

. Opknappen speeltuingebouw S p a a d a m m e r k w a r t i e r

. Subsidiëring en erkenning kinderboerderij 
"Spaarndam"

٠ Jeugd we rker t.b.v. Kinderboerderij.
. S u b s i d i ë r i n g  spel-otheek in de Spaarndammer- 

buurt.

٠ Aanleg Skate- en rollingbaan.
. Subsidiëring inrichtingskosten St. Theresia 

speeltuin.

SPORT- EN RECRE ATIEVOO RZ IE NINGEN

. Aanstellen sportopbo uw we rker t.b.v. 
Brediussporthal.

. Buurtgericht gebruik Brediussporthal.

. Aanleg 3e veld S.D.Z.

. Aanleg overdekt zwe mi ns tructie-bad 
"Brediusbad"

- Uitbreiding Westerpark.

EDUCATIEVE- KU NS TZINNIG E VOORZIENINGEN

. Dépendance openbare bibliotheek in 
Zeeheldenbuurt.

٠ Subsidiëring kursussen
"Volwassen op herhaling"

. Realiseren taaldrukwerkplaats / grafisch 
atelier in "Polanentheater"

VOOR EEN LEEFBARE 
SPAARNDAMMER-en ZEEHELDENBUURT



SPAARNDAMMER-en ZEEHELDENBUURT

woensdag 26 maart 
vertrek: 18.30 uur
Domela Nieuwenhuisplantsoen
Naar het STADHUIS

KOMT ALLEN KOMT ALLEN KOMT ALLEN KOMT ALLEN

VERTRAGING
De derde doorn in het ©ه و  zijn de voortdurende 
vertragingen, ٠٨١ welke reden dan ook, met alle 
gevolgen van dien.
Het schoolpTein aan het Zaan dammerplein staat ه آ  
jarenlang, doelloos leeg, op renovatie voor het 
buurthuis te machten. Het Pol an en th eater moet per 
 -april haar deuren sluiten omdat de situatie on ل
houdbaar is, terwijl de v e rb o uw in gs plannen  die 
voor begin dit jaar klaar moesten zijn op uit- 
voering liggen te wachten.

De speeltuinvereniging $p a a rn d am me r kw a rt i er  aan 
het Zaandammerplein wacht al jarenlang op reno- 
vatie van de speeltuin en ver nieuwing van het 
clubgebouw, terwijl de goedkeuring er ٦■ s .
Dezelfde stand van zaken geldt ook voor de woon- 
omgeving, met name Wormerveerplein, het 
Spaarndammer pl an tsoen en de wo onomgevi ng  rond de 
nieuwbouw in de Nova Zemblastraat.

TOEZEGGINGEN 
VAN DE GEMEENTE

Als "achterstandsgebied" heeft de Spaarndammer- 
buurt, samen met de Pijp acht miljoen ter be- 
schikking gekregen voor w elzijns vo or ziening en .
De verdeling van dat geld is nog niet rond en 
daarmee ligt de uitvoering van al le rleizi nv ol le 
projecten te wachten.

Onder andere Volwassenen op Herhaling, de Kinder- 
boerderij $paarndam, een Dépendance van de bi-
bliotheek in de Zeeheldenbuurt, een  
plaats in het Polanentheater, inrichting van het 
Turfschip en.... ga zo maar door.

In die plannen wordt bezuinigd op belangrijke 
dingen, zoals een lift in Polanent he at er en 
Buurthuis, de verbouwing van de broodnodige zol- 
derruimte, én het p e r s o n e e l .

Op de wijkra ad v er ga d er i ng  van 13 maart bleek 
weer eens dat de gemeente met op lossingen voor 
de meeste problemen komt.
Maar....... wanneer worden die waar gemaakt?
De we rkgroep welzijn van de wijkra ad heeft samen 
met de betrokken organisaties een zwartboek samen 
gesteld. Intussen zijn er veel oplossingen ge- 
zocht die mogelijk blijken te zijn.
Op woensdag 26 maart worden zwartboek en' eisen- 
programma aan de Gem eenteraad voorgelegd.
En laten ze hier nu ook eens wat aan doen.

WE ZIJN HET ZAT
De stadsvernieuwing gaat voort, maar de realise- 
ring van een aantal onderwijs-, leefbaarheid- en

we lz ij nsvoo r zi e ni ng e n sta'gneert.
Voor de buurt is bijna tien miljoen beschikbaar 
voor projecten die door onwil van de kant van de 
gemeente niet van de grond komen.
De achterstand in de uitvoering van het Meerja- 
renprogramma bedraagt nu gemiddeld zofi vijf jaar. 
De buurt heeft daarop besloten alle overleg met 
de gemeente over de aanpak van nieuwe zaken stop 
te z e t t e n؛ eerst moet er maar eens duidelijkheid 
komen dat er door de gemeente ook écht gewerkt 
wordt aan verbetering van de leefbaarheid i n de 
buurt.

ACTIEVERGADERING
Op 12 februari j.1. vond op initiatief van het 
dagelijks bestuur van het Wij kopbouworgaan een 
ac tievergadering plaats in het Polanentheater 
waar méér dan veertig mensen uit verenigingen, 
scholen, buurthuis, Polanentheater, kinderdag- 
verblijf en peuterspeelzaal hun ongenoegen uit- 
spraken over de gang van zaken. Wat bleek?
Ten eerste dat de meeste gebouwen in de buurt zo 
hard aan vernieuwing toe zijn dat verder uitstel 
van renovatie, nieuwbouw of herhuisvesting on- 
aanvaardbaar ٦'s .

Dit geldt bijv. voor de Elisabeth - en Paulus- 
school, het kinderd ag verblij f Prinses Marijke, 
het buurthius en het Polanentheater.

GEBREK AAN RUIMTE

Ten tweede bleek het volstrekte gebrek aan ruimte 
voor alle voorzieningen tijdens en na vernieuwing 
of verbouwing.
Misschien worden een aantal verenigingen zelfs 
de buurt uigesaneerd als er voor hen geen oplos- 
sing komt. In het buurthuis op ^et Zaandammer- 
plein kunnen Tavenu, boksschool Kneppers, judo- 
vereniging Yu-Ai en de CPN niet meer terugkeren. 
Na de verhuizing van de Hebronschool is er voor
de gy mnastieklessen £ ٨ de peuterspeelzaal geen
plaats meer.


