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NA lOiaarRENOVATIEGEEN VERDERE STAGNATIE
en peuterspeelzaal terug naar de 
dertiger jaren!'
De vier aanwezige wethouders be- 
toogden ؛٨  alle toonaarden dat de 
problemen met de toekenning van de 
BRW -gelden van de baan waren. 
U te inde lijk  konden de buurtverte- 
genwoordigers ben overreden binnen 
drie weken een gesprek te hebben 
over de resterende knelpunten. Blij 
met de toezegging dat w ij weer naar 
huis terugkeerden boden ze spontaan 
aan alle vier bij dat gesprek aanwezig 
te zullen zijn. De demonstranten die 
uiteindelijk niet zo tevreden waren 
met het resultaat gaven met actie, 
actie, actie te kennen binnen zes 
weken weer op de stoep te zullen 
staan als er in de tussentijd geen op- 
lossingen gevonden worden.

WEER NAAR HET 
STADHUIS
W ij zijn ٨٧  ruim  een maand verder. 
Dinsdag 15 april zijn Burgemeester en 
W ethouder to t de toekenning van de 
BRW -gelden overgegaan.
Maar... het gesprek moet nog steeds 
plaatsvinden, en... nog altijd stagne- 
ren de oplossingen.
Voor de zomervakantie m oet een op- 
lossing gevonden zijn voor de ver- 
vangende huisvesting van onder 
andere Hebron-peuter- en g ^ n a s -  
tiekzaal, tijde lijk huisvesting rond zijn 
voor de Elisabeth- en Paulusschool 
en het kinderdagverblijf Pr. Marijke, 
en nieuwe onderkomens voor 
TAVENU, Kneppers ¥U -A I, CPN, 
A N JV  en de Postiljon gevonden zijn. 
Verder w acht het merendeel van de 
projecten dat door BRW -gelden ge- 
financieërd w o rd t nog steeds op uit- 
voering, waaronder Polanentheater, 
kinderboerderij en speeltuinvereni- 
ging.
D it om maar een aantal van de meest 
dringende zaken te noemen. Op 
korte term ijn zal het beloofde gesprek 
harde garanties moeten opleveren 
voor maximaal 45 punten die in de 
bespreking aan de orde worden 
gesteld. Zo n ie t... dat gaan w ij weer 
naar het stadhuis!

van de speeltuin!
— Gemeente, w ij hebben maar één 

wens, een school voor onze 
kleine mens!

— Stadsvernieuw ing ja, stagnatie 
nee!

AANBIEDING VAN HET 
ZWARTBOEK
Op het stadhuis aangekomen zat de 
stemming er al goed in, nadat de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
zich bij de bewoners van de Pijp aan- 
gesloten hadden, konden Raads- 
leden, die zich met moeite een weg 
baanden, m et eigen ogen aanschou- 
wen dat het met de stadsvernieuwing 
in de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt niet zo lekker gaat. Onder- 
steund door spreekkoren en het 
muzikale protest werd vervolgens 
door een delegatie van beide buurten 
het zw artboek aangeboden.
Namens de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt voerde Chris de Vries de 
actievoerder en voorzitter van het 
W ijkopbouw orgaan 'Spaarndam ' het 
woord.
Rij stelde onder anderen dat er in het 
verleden ontzettend veel toezeggin- 
gen zijn gedaan, die in het meer jaren 
programma zijn opgenomen, dat in 
de Gemeenteraad is aangenomen.
Rij eiste niet alleen beslissingen over 
de BRW -gelden, w ant zo stelde hij 
'da t heeft allemaal vertragend ge- 
w erkt op de stadsvernieuwing. In de 
Spaarndam m erbuurt lig t bijna ٦© 
miljoen aan projecten op uitvoering 
te wachten en de BRW  geeft maar 3 
m iljoen, dat is 7 miljoen tekort'.
Rij eiste dat het college op korte ter- 
mijn in een gesprek met de buurt uit- 
sluitsel zou geven op de eisen en pro- 
blemen van de huurt.
Namens de kinderen van de kinder- 
boerderij, Rebronpeuterspeelzaal en 
Elisabeth-Paulusschool werden ver- 
volgens óók hun wensen overhan- 
digd, onder meer in de vorm  van de 
eerste eigengemaakte kaas en een 
leitje met een griffe l, met de tekst 'Na 
de renovatie, gaan w ij zonder gym-
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Actie, actie, actie weerklonk op woensdagavond 26 maart voor de poort van 
het stadhuis, waar door de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt in samenwer- 
king met de Pijp gedemonstreerd werd voor betere leefbaarheids-, onderwijs- 
en welzijnsvoorzieningen.
De spreekkoren werden afgewisseld met de muzikale ondersteuning van 
T A V E N U  terw ijl binnen de poort door vertegenwoordigers van alle organisa- 
ties een zwartboek over de situatie in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
overhandigd werd aan wethouders van der W all, Polak, Schaefer en Kuvpers.
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kie in de buurt aan de demonstratie 
deelnamen.
De spandoeken en leuzen getuigden 
van grote vastberadenheid van de 
dem onstranten, door de hele stad 
weerklonken de leuzen:
— Na tien jaar renovatie, geen stag- 

natie ’
— één, twee, drie, vier, v ijf, zes, 

zeven waar is onze nieuwe school 
gebleven! acht, negen, tien w ij 
w illen hem wel eens zien! elf, 
tw aa lf, dat is toch schandalig!

— Joepie poepie, w ij w illen ruim te 
voor ons groepie!

— W ij lopen hier voor paal, zonder 
gym- en peuterzaal!

— Voor CPN en krant, een behoor- 
lijk onderpand!

— Korfballen bij Hespa, né renovatie

L demonstratie naar 't stadhuis — 
Deze w ethouders suggereerden dat 
van stagnatie geen sprake is, maar 
zegden wel toe binnen drie weken 
gezamenlijk met de buurt een 
gesprek te zullen voeren over een op- 
lossing van de problemen.
W ij zijn nu ruim een maand verder en 
het gesprek heeft nog niet plaatsge- 
vonden. Op dinsdag 15 april hebben 
Burgemeester en W ethouder een 
positief besluit genomen over de ver- 
deling van 3 miljoen gulden voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
in het kader van het Bijzonder Regio- 
naai W elzijnsbeleid. De buurt b lijft 
echter vasthouden aan een gesprek 
over de toekenning van de resterende 
7 m iljoen, die stagnatie veroorzaakt 
in de uitvoering van een groot aantal 
projecten in onze buurt.

سا*اا.«

aanbieding van het zwartboek

DEMONSTRATIE
Op woensdag 26 maart verzamelden 
om half zeven op het Domela 
N ieuwenhuis plantsoen meer dan 300 
kleine en grote buurtbewoners om 
gezamenlijk op te trekken naar het 
stadhuis.
Zij werden gevolgd door een bus met 
slechtlopenden, bejaarden en peuters 
u it de buurt. Muziekvereniging 
TAVENU gaf met een p ittige mars 
het tem po aan, gevolgd door ouders, 
leerkrachten en kinderen van scholen, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, 
leden van muziek-, sport- en speel- 
tu inverenig ingen, club en buurthuis- 
werk, leden van c w s , AKZ en w ijk- 
opbouworgaan en vele anderen.
In de kleurige stoet reed ook een 
prachtige wagen van de kinder boer- 
derij Spaarndam met dieren en kin- 
deren mee, die e ^ n a ls  TAVENU 
voor het behoud van hun eigen stek-



SCHOLENPROJECT IN DE BELANGSTELLING
Zaterdag 19 april was er in de Hudsonschool een druk bezochte informatie- en 
discussiedag over samenwerking tussen schooi, buurthuis, bibliotheek, speel- 
tu in en ouders. Vele mensen uit het Amsterdamse onderwijs, buurt- en club- 
huiswerk, bibliotheekwerk, de onderwijsbegeleiding en ouders waren op deze 
dag aanwezig.
Speciaal ٧٥٠٢ deze dag was er een brochure geschreven door medewerk(st)ers 
van het Scholenproject Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, het Scholenpro- 
ject K inkerbuurt, het ABC en de Vrek, '©pvoeding van kinderen heeft heel 
w at voeten in de aarde' (verkrijgbaar bij buurthuis 'Spaarndam ').

Vervolgens werd er in een zestal 
groepen verder gepraat over:
— hoe start je samenwerking
— w at is het belang van samenwer- 

king voor kinderen
— w at zijn de materiële voorwaarden 

voor samenwerking
— w at zijn de functies van de ver- 

schillende disciplines
— hoe betrek je ouders bij sa^en - 

werkingsactivite iten
— een project in de praktijk
In deze groepen werd aan de hand 
van stellingen zeer enthousiast ge- 
praat, □e dag werd afgesloten met 
een verslag van alle groepen. Vervol- 
gens werden er een aantal prob؛e- 
men aangegeven, die mensen zagen 
bij het opzetten van samenwerking 
en de verdere ontw ikke ling daarvan. 
A ls ؟ ro^lemen kwamen naai ،/oren: 
hoe begin je een samenwerking, w at 
is precies de rol van de ouders in de 
samenwerking, de opleiding van de 
werkers is onvoldoende om in een 
buurt goed te kunnen samenwerken 
en hoe kan dat veranderen, de onder- 
steuning vanuit de schoolbegeleiding 
en de buurthuiskoepels is onvol- 
doende etc.
Besloten werd om in een kleine 
groep in mei verder te praten over 
deze problemen en over het vervolg 
van deze dag. In deze groep zitten 
mensen uit alle delen van Am sterdam  
en uit de verschillende werksoorten. 
Tenslotte werd er besloten een brief 
te sturen aan de gemeente Am ster- 
dam. Daarin w o rd t aangegeven, dat 
het gemeentelijk beleid ten aanzien 
van samenwerking beslist onvol- 
doende is en dat daaraan in de nabije 
toekom st verandering moet komen. 
Deze eerste stedelijke dag over 
samenwerking in de buurt tussen 
opvoed(st)ers van kinderen kan als 
geslaagd beschouwd worden. Hope- 
lijk is het een begin van een periode, 
waarin ook in vele andere Am ster- 
damse buurten initiatieven op d it 
terrein genomen zullen worden.

REUNIE 
VAN NOORDTSCHOOL

Aan het einde van d it schooljaar 
w o rd t de Van Noordtschool, Tas- 
manstraat 15 in De Spaarndammer- 
buurt gesloten als gevolg van de 
renovatie van de buurt. 
Dndergetekende menen, dat vele oud 
leerlingen en oud-leerkrachten het op 
prijs zullen stellen hun oude, ver- 
trouw de school/m ede-leerlingen 'van 
toen ' en ex-leerkrachten nog eens 
terug te zien.
Daarom w o rd t op vrijdag, 6 juni, een 
grote réunie gehouden in de school
— en als het weer het toelaat — 
natuurlijk rond de oude kastanje- 
boom op het schoolplein.
W e roepen iedereen op om op 6 juni 
naar de school te komen. Het zou 
leuk zijn als we daar van te voren een 
berichtje o f een te le foontje  over 
kregen. Dan kunnen we ook nadere 
inform atie toesturen plus een kleine 
verrassing!
Bel o f schrijf dus naar: overdag 
Fam. Vreeswijk, Archangelkade 12 
huis, BE 1 1 3 ه  Am sterdam  Tel.: 
826165 toestel 153 
s Avond$ Fam. Roos, te l.: 8 2 6 6 7 ه  

Maar kom in elk geval op 6 jun i a.s.! 
De réunie begint om half 8 en duurt 
to t... het afgelopen is!

zijn dan nu.
Verder gaf hij aan, dat de materiële 
voorwaarden in Am sterdam  voor 
samenwerking nog steeds slecht zijn. 
Voor elke cent moet gevochten 
worden en nog steeds v indt er geen 
uitbreiding van subsidiëring naar 
andere Amsterdamse buurten plaats. 
Mede daarom zullen er in de verschil- 
lende buurten initiatieven genomen 
moeten worden om to t samenwer- 
king te komen. Daardoor kan de ge- 
meente en het rijk onder druk worden 
gezet.

w illen doen in deze maatschappij, 
een streven waar de voorm alige w et- 
houder van onderw ijs, de hr. v.d. 
Velde, zich met ons ten volle voor in- 
zette.
M inister Pais stelde zich echter lijn- 
recht op t.o .v. onze plannen. Vele 
acties waren nodig om de m inister te 
overtuigen in welke richting w ij 
dachten. U te inde lijk  is Fais toch door 
de knieën gegaan waardoor het nu 
zover is dat er, na een jaar lang ge- 
w erkt te hebben in een bekrompen 
ruim te in de voorm alige huishoud- 
school in de Elisabeth W o lffs traa t, nu 
gestart kan worden met de bouw  van 
de nieuwe school aan de Jan V. 

Galenstraat. Hopenlijk gaat de nieuw- 
bouw  zo v lo t dat w ij kunnen starten 
bij het begin van het nieuwe leerjaar. 
Een en ander kom t ten goede aan het 
onderw ijs aan onze kinderen, ©n- 
danks het grote succes van onze 
actie zal het toch nog nodig zijn ٠ ^  
verder te strijden voor w a t ons voor 
ogen staat.

F. Beetstra 
voorzitter

W erkgroep onderw ijsverbetering 
Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt

voor korter o f langer, b.v. een paar 
maanden.
W ij kunnen nog steeds opvangadres- 
sen gebruiken en w illen daarom een 
beroep doen op mensen die w a t tijd 
en ruim te (liefst een kamer) over 
hebben en zich een beetje kunnen 
verplaatsen in de situatie van de weg- 
loper. Om de kosten te dekken 
kunnen w ij een kleine vergoeding 
bieden.
Heeft ٧ interesse, dan kunt ٧ tussen 
20.00-21.00 uur het volgende nummer 
bellen: 226939

Er werd een inleiding gehouden door 
Ferry Beetstra, voorzitter van de 
W erkgroep ©nderw ijsverbetering 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 
Samerwerking in de buurt is belang- 
rijk, vond Ferry Beetstra, om dat daar- 
door kinderen een brede maatschap- 
pelijke opvoeding krijgen. Ju is t het 
te it, dat alle opvoeders in een buurt 
gezamenlijk daaraan werken, biedt 
kinderen de mogelijkheid dat zij later 
kritischer en met meer mogelijkheden 
in de maatschappij komen. Een 
maatschappij, die hopelijk beter zal

Vele krachten uit de w ijken Dud-W est 
zijn al jaren bezig voor. de to tstand- 
brenging van de m iddenschool. 
Onder deze regering werd het steeds 
moeilijker een redelijk a lternatief to t 
stand te brengen door voornam elijk 
tegenwerking van de hr. Fais.
Deze m inister stelde zich een school 
voor waar de m inst begaafde kinde- 
ren met hun leerkrachten het zelf 
maar moeten uitzoeken. W ij stelden 
ons een m iddenschool voor waar alle 
kinderen dezelfde kansen moeten 
krijgen, uitgaande van een 3-jarige 
onderbouw  aansluitend op de basis- 
school.
De leerlingen moeten volgens ons les 
krijgen in a. theoretische- en b. prak- 
tische vorm ing. Dit zal volgens ons 
de mogelijkheid openen om aan alle 
aspecten van een persoonlijkheids- 
vorm ing te werken. Daardoor ook 
hoeft de leerling op 12-jarige leeftijd 
geen keuze te maken, w a t vaak op 
die leeftijd nog niet mogelijk is.
W ij w illen dat het kind door het 
volgen van onderw ijs aan de m idden- 
school zich zelf kan ontw ikkelen en 
ontdekken w a t o f hij/zij het liefst zou

VRIJWIIUGERS GEVRAAGD

Onderdak is een vereniging die zich 
inzet om jongeren die zijn weggelopen 
van huis o f u it een tehuis, tijdelijk op 
een opvangadres onder te brengen. 
De jongere heeft dan de rust om 
samen met z ijn /haar hulpverlener aan 
een plan voor de nabije toekom st te 
werken. Dit plan kan te maken 
hebben met werk, school, kamer, 
geld, gesprek met ouders o f voogd 
e.d. Het opvangadres biedt dus 
tijdelijk onderdak; afhankelijk van de 
situatie en de opvangmogelijkheden 
kan d it zijn voor een week, maar ook

REDACTIONEEL
In de vorige Aktiekrant (maart 1980) is 
een ingezonden stuk geplaatst onder 
de tite l 'Hulde Greet'. Aangezien 
daarop vele reacties kwamen, het 
volgende.
Inderdaad heeft het ingezonden stuk 
niets te maken met de reactie van 
Greet op het artikel 'Renovatie is 
oorlog ', noch ging het stuk in op de 
inhoud van genoemd artikel. Echter 
was het een kritiek op het gebruik van 
een schuilnaam door de schrijver van 
het artikel. De kritiekschrijver 
schroomde hierbij niet om deze te 
vergelijken met twee fascisten. De 
redactie w il zich daarvan distanciëren. 
Iemand kan best een goede reden 
hebben om een schuilnaam /pseudo- 
niem te gebruiken. In d it geval heeft 
de schrijver de bijnaam van zijn Opa 
gebruikt. Een arbeider, die in 1903 op 
het suikerfabriek werd ontslagen van- 
wege het mee doen met de grote 
werkstaking. Opa ging toen op de 
Rietlanden werken op de stoom - 
boten, met grote tegenzin. In die tijd 
moest je wel. Zijn mede-arbeiders 
noemden hem daar Jan Tabak. Opa 
dronk wel eens een 'neutje ' en kwam 
dan vro lijk thuis, waarbij hij bij het 
binnen komen van de kamer riep 'Ik 
ben Jan Tabak en d it is mijn petje'. 
Een verhaal dat nog in de fam ilie rond 
gaat. Dus d it heeft totaal niets te 
maken met genoemde fascisten. 
Schrijver van het artikel weet 
verdomd goed, w ie en w at deze twee 
genoemde heren waren en deden. 
Daar hoef je geen verzetsgepensio- 
neerde 1940/1945 voor te zijn. 
Anti-fascism e prima, maar niet to t in 
het absurde. Trouwens, Barend 
Barends en de beroemde Engelse 
schrijver Bernard Shaw heeft/had 
ook een petje op. Oude activisten in 
de buurt kunnen zich nog herinneren 
hoe jarenlang een zekere Breero (een 
pseudoniem) in de Aktiekrant heeft 
geschreven. Maar het b lijk t weer... 
het kan verkeren, ook voor Mijnheer 
"
Tenslotte zal de redactie in het 
vervolg nog scherper toezien bij het 
plaatsen van ingezonden stukken. En 
artikelen onder pseudoniem /schuil- 
naam alleen plaatsen als de betref- 
fende persoon een goede reden daar- 
toe heeft. Echter naam en adres ?uilen 
altijd bij de redactie bekend moeten 
zijn. Kortom  zo was het en zo zal het 
blijven.

REDACTIE

DE NIEUWE 
HEBRONSCHOOL

Hoera! Onze nieuwe school is klaar. 
Nog even en we zitten in onze 
nieuwe lokalen.
Half mei gaan alle klassen over. De 
eerste kleuters zijn na de Paasvakan- 
tie al verhuisd naar hun nieuwe klas. 
De offic ië le opening zal half jun i zijn. 
Met veel tam -tam  openen we onze 
nieuwe school. Er komen nog uitno- 
digingen aan de buurt instanties. 
Maar hier alvast een klein stukje voor 
de Aktiekrant 
P ro fic ia t! ا ا

Oudercommissie en 
ouders van de 
Hebronschool

MIDDENSCHOOL 
OUD-WEST

٧. Noordtschool



OPROEP
W ilt ٧ beide poorten ٨^٧  het bejaardencomplex De Bogt/W e$terbeer niet als 
parkeerplaats gebruiken?
Autom obilis ten horen te weten dat volgens het verkeersregelement onder- 
doorgangen autovrij gelaten moeten worden.
Bovendien hebben de bejaarden in het bejaardencomplex erg veel overlast van 
deze auto's.
De toegangsdeuren zijn op deze manier niet goed bereikbaar, zoals bijvoor- 
beeld voor ziekenauto's, taxi's  enz.

welke om standigheden dan ook deze 
zomer niet echt op vakantie gaan. De 
kosten voor de hele week zijn 
f1 0 5 ,— per kind.
Voor meer inform atie en opgave kunt 
٧ buurthuis 'Spaarndam ' bellen, te l.: 
829770 en vragen naar Helma. ٧  kunt 
ook even langskomen. ٧  kunt in 
ieder geval uw  adres en telefoon- 
nummer opgeven. W ij zullen dan 
contact met ٧ opnemen.
Op 12 mei is er in het buurthuis een 
inform atieavond voor ouders en 
kinderen, zowel voor de mensen die 
meegaan als buurtbewoners die 
verder nog inform atie w illen hebben 
hierover. Aanvang 19.00 uur. Nova 
Zemblastraat 90a.

ZEILKAMP-ZEILKAMP
Vanuit buurthuis 'Spaarndam ' zal in 
de week van 20-27 ju li een zeilkamp 
gehouden worden voor zesdeklassers 
en brugklassers (uit de Spaarndam-
m p rh m ir t l
W ij doen d it in samenwerking met 
een groep Am sterdam m ers (de Stich- 
ting 'vertrouw en ') die een binnen- 
vaartschip heeft om gebouwd, zodat 
daar een groep van 20 kinderen een 
week op kan bivakkeren. Deze boot 
vertrekt vanuit Am sterdam  over het 
Ijsselm eer naar Friesland waar Zeil- 
boten klaarliggen, waarmee de kinde- 
ren onder deskundige leiding kunnen 
gaan zeilen.
Het zeilkamp is in de eerste plaats 
٨٨٢  bedoeld voor kinderen die door

GETROUWD EN MINIMUMJEUGDLOON
87-
Spreekuren M .W .T .: dinsdag, don- 
derdag, vrijdag van 10.00-11.30 uur 
in de Polanenstraat 1 
maandag en woensdag van 10.00-
11.30 uur Bokkinghangen, Brentsz-

spreekuren Sociaal Raadsman: 
maandag, dinsdag, donderdag, vrij- 
dag 9.00-12.00 uur.

.dinsdagavond 18.30-20.00 uur ؛

VOORPOST VERHUIST
Met ingang van 12 mei 1980 verhuist 
de voorpost Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt van de Polanenstraat 
213 naar de Tasmanstraat 11 hs.
١٨ verband met vakantie starten de 
spreekuen daar maandag 16 juni 
1980.
Spreekuur: maandagmorgen en 
woensdagm orgen van 10.00 to t 12.30 
uur. te l.: 844604.

W anneer je als m inderjarige trouw t, 
ben je voor de w e t volwassen/m eer- 
derjarig. D it geldt niet voor het loon 
dat je to t je 23e jaar ontvangt, het 
m inim um jeugdloon. Of je getrouwd 
bent o f niet, je w o rd t naar je leeftijd 
uitbetaald.
Voor de Algemene B ijstandswet 
w ord t je na je huwelijk wél als meer- 
derjarig beschouwd, en krijg je voor 
een gezin uitbetaald.
Het kom t er op neer, dat gehuwde 
m inderjarigen met m inim um jeugd- 
loon een inkomen ontvangen, dat 
beneden de norm van de Algemene 
Bijstandswet ligt. Zij kunnen dus, om 
een aanvulling te krijgen op hun loon, 
naar de receptiekantoren van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst.
Neem vóórdat die aanvraag bij de 
Sociale Dienst gedaan w ord t even 
contact op met het Maatschappelijk 
W erk Team, Polanenstraat 1, o f de 
Sociaal Raadsman, Knollendamstraat

GEFELICITEERD; AAF HOFMAN

20 jaar werkt Aaf als 
wijkverpleegster in de 
buurt

SOCIAAL MEDISCH CENTRUM ,t HOUTRAK'
Het is al weer enige tijd  geleden dat ٧ van ons hoorde. Inmiddels is er wel het
een en ander gebeurd. Nog even ter herinnering:
— oktober 1979 bracht de in itia tie fgroep een discussienota uit over het to t 

stand brengen van een sociaal medisch centrum , onder de voorlopige 
naam 't  Houtrak.

— Naar aanleiding van deze nota vond op 12 november een eerste informa- 
tieve vergadering plaats met de buurt. Op deze vergadering is er vooral ge- 
praat over w ie er eigenlijk allemaal in zo 'n centrum  zouden moeten gaan 
?itten

— op 10 maart j.l. was er een nieuwe vergadering voor de buurt uitgeschre- 
ven. Jam m er genoeg was de opkom st toen erg klein. De oorzaak daarvan 
was dat er op dat m om ent een aantal andere vergaderingen in de buurt 
plaats vonden, die op dat m om ent misschien ook wel belangrijker waren ( 
(o.a. stookkosten Zaandammerplein). Na deze vergadering hebben we be- 
sloten om ٧ via de aktiekrant w at regelmatiger van de ontw ikkelingen op 
de hoogte te houden.

om de verschillende werkzaamheden 
zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen.
W at erg ingewikkeld is zijn de ver- 
schillende subsidieregelingen die van 
toepassing zijn, kortom ; wie betaalt 
wat? Het b lijk t dat w ij iets anders 
w illen dan w aarvoor bestaande rege- 
lingen van toepassing zijn.
Voor het uitzoeken van w a t dan wel 
kan en hoe dat dan eventueel zou 
kunnen is veel tijd nodig. Tijd, die w ij 
zelf niet hebben. De in itiatiefgroep 
zoekt nu dan ook naar deskundige 
mensen die d it voor ons u it k u n n e n  

zoeken.
Binnenkort w illen de besturen van 
W OO-Spaarndam, c w s  en AKZ 
vragen of we op hun vergaderingen 
iets mogen vertellen over de stand 
van zaken.
Voor verdere inform atie kunt ٧ altijd 
een beroep doen op de leden van de 
in itia tie fgroep en ٧ kunt met de ver- 
gaderingen meedraaien.
Contactadres is het maatschappelijk- 
werkteam , Polanenstraat 1, te l.: 
842530. Leden: Greet de Jager, Jan 
Ente, Frank Garnier, w ijkpost voor 
bejaarden, M W T en ا ؛ ة  de W ilde 
(APG).

W at is er na 12 november allemaal 
gebeurd?
— In februari is het realiseringsteam 

voor het sociaal medisch centrum  
en de woningen in hetzelfde 
bouw blok van start gegaan. Van- 
u it de in itia tie fgroep zitten hierin: 
Greet de Jager, Frank Garnier en 
Lia de W ilde. Dit team gaat zich 
bezig houden met de technische 
realisering van het project.

De in itia tie fgroep zelf is bezig met 
twee punten:
— w ie gaan er in het gebouw zitten
— hoe gaat er daar gewerkt worden. 
Huisartsen, leden van het maat- 
schappelijkwerk-team  en medewer- 
kers van de w ijkpost voor bejaarden 
hebben een principeaccoord onder- 
tekend waarin zij afspreken om te 
werken aan de realisering van het 
sociaal medisch centrum .
Met de w ijkverpleging, sociaal raads- 
man, fysiotherapeut en GG&GD is er 
verder gepraat over hun deelname. 
Omdat het niet de bedoeling is dat de 
dienstverleners die in het centrum  
gaan werken een 'aparte c lub ' gaan 
vormen, is er overleg met de andere 
in de buurt werkzame dienstverleners

'H¥PERVENTILATIE'

Maandagavond 12 mei 1980 is er om
20.00 ٧٧٢ een informatie-avond over 
drugs [hero'i'nej in het feestgebouw 
'De Ryke', Spaarndammerstraat 460. 
Nadere informatie over het program- 
ma krijgt ٧  via affiches die tegen die 
tijd her en der in de buurt opgehan- 
gen zullen worden.

Namens de voorlichtingsgroep, 
Annemieke Swart.

'W1JKRAADAGEIMDA'
13 mei W ijkraad
29 mei Open W ijkraad 
27 jun i Open wijkraad

De vergaderingen vinden plaats in het 
Polanentheater Polanenstraat 174 
's avonds om 20.00 uur 
Belangstellende zijn altijd welkom !

Al enige tijd  heb ik eens rond ge- 
luisterd in de buurt, en ben to t de 
conclusie gekomen dat er veel 
mensen rond lopen met Hyperventila- 
tie-problemen.
Meestal is er met je naaste mens niet 
mee te praten om dat zij het niet be- 
grijpen w a t u voelt.
Door ervaring met vorige praat- 
groepen die hetzelfde hadden, zijn 
we to t fijne resultaten gekomen, door 
dat mensen hun lotgenoten hadden 
gevonden en zo elkaar konden 
helpen.
Ook in de spaarndammer- en zee- 
heldenbuurt w illen we zo'n praat- 
groep opzetten, voor mensen die er 
eens over w illen babbelen. Gewoon 
eens lekker onder elkaar zonder ge- 
spannen sfeer. ٧  kunt zich aanmel- 
den bij Hr. w . van Lemmeren 
Houtrijkstraat 353 te l.: 864025.
Daar ontvangt ٧ verdere inlichtingen.

AANLEIDING OM DE OUDE 
ZWARTE DIENSTTAS TE 
VERVANGEN



HUURVERHOGING NIET ZOMAAR 
AANVAARDEN

-Mevr. Gelderblom
'DIE OUWE BARAKKEN HET NIET MEER 
WAARD'
In de Spaarndam m erbuurt zijn er velen, die het automatisme van de jaarlijkse 
huurverheging niet zomaar aanvaarden, en weigeren die verhoging te betalen. 
Met een drietal van hen, allen bewoners van een huis dat in bezit is van een 
particuliere huisbaas, hadden we een kort vraaggesprek. Meneer Schulz en 
m evrouw Gelderblom weigeren al sinds 1976, en de heer Van der Meyden heeft 
nu drie jaar de huurverhoging niet betaald.
In deze Aktiekran t v ind t ٧ een weergave van het gesprek met m evrouw 
Gelderblom. De andere interviews zullen in de volgende Aktiekrant ver- 
schijnen.

'Ik  ben naar het w ijkcentrum , het 
c w s  dus, gegaan en heb daar een 
stel form ulieren gehaald. Daar ben ik 
de trappen mee langs gegaan. En die 
wou tekenen die tekende dan, en die 
niet mee w ilde doen, nou dan niet. Er 
zijn er toen nog 28 bijgekomen, en 
we hebben met z'n allen geen huur- 
verhoging betaald. Inmiddels heb ik 
vernomen dat er enkelen zijn die wel 
weer zijn gaan betalen. Ik ben in elk 
geval wel doorgegaan, en eind 1979 
heeft de makelaar de zaak aanhangig 
gemaakt bij de huurcom m issie.'
En daar heeft ٧ ondertussen het 
resultaat van vernomen, niet waar? 
'Ja, ik heb hier de brief voor me. En 
daarin staat dat w ij over de huur van 
1976, dat is die 152 gulden en nog 
wat, 5% huurverhoging mogen 
betalen, m its hij alles heeft laten 
maken w a t er gemaakt moeten
w orden.'
M evrouw  Gelderblom leest de brief, 
die ze net van de huurcommissie 
heeft ontvangen, voor. Daarin staat 
dan onder andere te lezen: 'H e t 
voorstel van de verhuurder to t 
w ijzig ing van de huurprijs to t een 
bedrag van f  197,6© per maand, met 
ingang van 1 ju li 1979, is niet redelijk. 
Redelijk is een huurprijs van f  152,58 
per maand, vermeerderd met maxi- 
maal 5% , zodra de hierna genoemde 
voorzieningen zijn getro ffen. Der- 
halve b lijft de oude overeengekomen 
huurprijs gehandhaafd.'

Dat sommige mensen nog wel eens 
angst voor hun huisbaas vertonen, 
heeft m evrouw  Gelderblom ook 
ervaren; 'D a t heb ik hier ook bij 
sommige mensen meegemaakt. Maar 
nu ze de uitslag horen zeggen ze: we 
betalen ook geen huurverhoging 
meer. Maar dan zal je toch die 
papieren in moeten vu llen.'
Ondanks het klinkende resultaat van 
haar actie zit m ew ouw  Gelderblom 
toch nog wel iets dwars: 'K ijk hij 
h e e t het verschil van huren. Daar w il 
ik nou weer achterheen gaan. De ene 
betaalt 182 gulden, die moet weer 
zoveel betalen, en ik betaal 152 
gulden. En als ik dat moet betalen, 
moet m 'n buurm an dat ook betalen. 
W ant het zijn allemaal dezelfde 
huizen, metzelfde aantal punten .'

Richard Bergman.

HUURSTDP
De heer en m evrouw  Gélderblom 
wonen aan de Polanenstraat, in een 
w oning die beheerd w o rd t door 
makelaar Keyzer. Onze eerste vraag 
is, hoe zij er toe is gekomen om de 
huurverhoging niet meer te betalen. 
S trijd lustig verklaart ze: 'Zo maar uit 
ballorigheid eigenlijk, om dat ik kwaad 
was voor die krotten. Ik kreeg een 
brief van de makelaar dat de huur 
weer om hoog moest. En ik dacht bij 
mezelf, die woningen zijn het niet 
meer waard. W ant uiteindelijk lopen 
ze achter tegenover onze gereno- 
veerde huizen rondom . Dan daarbij, 
wanneer houdt de huurverhoging 
nou eens op? W e hebben nu een 
loonstop, waarom  dan ook niet een 
huurstop! Deze ouwe barakken 
hebben hun geld al lang opgebracht. 
Ze kunnen er nu alleen nog maar aan 
verdienen.'
Daarbij kom t ook nog dat de 
woningen slecht onderhouden zijn. 
M evrouw  Gelderblom: 'A ls  er nou 
nog w a t gedaan werd aan die huizen. 
Dat je zegt, die huisbaas o f die 
makelaar die kom t elk jaar, en die 
zegt: m evrouw  hebt ٧ nog klachten. 
Maar, ik w oon hier nu tw aa lf jaar, en 
hij is nog nooit u it zichzelf gekomen 
om dat te vragen. En als je dan 
klachten doorgaf kwam  hij ook nooit 
kijken.'
W elke klachten zijn er dan zoal? 
'Nou, de buitenboel voor en achter 
moet nodig geschilderd worden. We 
hebben veel last van toch t, voch t en 
soms lekkages. Ook aan het tim m er- 
werk van de veranda's mankeert nog 
wel eens w at. En ga zo maar door. 
Maar ik heb niet eens klachten opge- 
geven. Ik heb er gewoon opgezet, 
renoveer die hap, em maak het toch t- 
vrij en centrale verwarm ing erin. Dan 
hebben we tenm inste waar voor ons 
geld. En als je dan een paar centen 
meer m oet betalen?... Je kan niet 
voor een dubbeltje op de eerste rang 
zitten, dat is onzin, maar niet voor 
die ouwe krotten.

'DE TRAPPEN LANGS'
Hoe hebt ٧ dat weigeren van de 
huurverhoging aangepakt?

HUURVERHOGING
Binnenkort wordt ٧ weer geconfronteerd met de jaarlijkse huurverhoging. 
Alsof de meesten van ٧ niet al huur genoeg betalen!
Langzaam maar zeker worden de oude huren richting nieuwbouw-huren ge- 
trokken.
Heeft een woning een grote oppervlakte, een badkamer of douche, of per 
ongeluk een extra lang aanrecht, dan krijgt de woning veel punten, en mag 
de huurverhoging eventueel wat hoger zijn dan het minimum.
Sinds vorig jaar is de nieuwe Huurwet aangenomen, waardoor alle huren in 
het land gebonden zijn aan een 'punten-stelsel'. Dti betekent dat de ©pper- 
vlakte van uw  woning, alle voorzieningen erin, (zoals een douche, berging of 
zolder) en de omgeving van uw woning (heeft ٧ een tuin, een bushalte vlak- 
bij, etc.) punten krijgen.
Die punten worden bij elkaar opgeteld, en het totale aantal punten geeft aan 
welk bedrag aan huur voor uw  woning 'redelijk' is.
De Huurcommissie (voorheen Huuradvies-commissie) werkt nu aan de hand 
van deze punten, dit telt mee in het beoordelen van een weigering van de 
huurverhoging.
Diegenen onder ٧ die vorig jaar op basis van gebreken aan uw  woning de 
huurverhoging geweigerd hebben, weten al wat we bedoelen: waarschijnlijk 
hebt ٧ inmiddels al iemand van de Huurcommissie op bezoek gehad, die niet 
alleen de klachten opnam, maar ook meteen uw woning opmat. Dit jaar is er 
door de Minister weer één huurverhoging toegestaan. Het minimum-percen- 
tage is 6%  van de kale huur die ٧ nu betaalt.

Dat bezwaarschrift kunt ٧ hier in de 
buurt krijgen bij:
— het CWS, iedere ochtend van 9.3Q 

to t 11.30 u.of do. 19.00-20.30 ٧.
op het Speciale 'onderhoudsspreek- 
uur': iedere donderdag van 19.00 uur 
tot 20.30 ٧٧٢ 
met ingang van 8 mei. 
Spaarndammerstraat 143;

— dé voorpost van bestuurskontak- 
ten, Polanenstraat 213, op maan- 
dag en woensdagochtend;

— de sociaal raadsman, Knollen- 
damstraat 87, m a/d i/do /v rij. 9 to t 
12 uur. Cf bij de Huurcommissie 
zelf: Droogbak 1A (bus 22, uit- 
stappen op de brug, vóór het 
station-١

HET IS VERPLICHT OM DIT BE- 
ZWAARSCHRIFT IN TE VULLEN EN 
AAN UW H U SBAAS OP TE 
STUREN. ٧  KUNT DAT HET BESTE 
AANGETEKEND DOEN, EN ZELF 
EEN  K O PIE  HOUDEN. Kopién kunt ٧ 
ook laten maken bij het c w s .
Verder verzoeken wij ٧ om een kopie 
op het CWS achter te willen laten — 
dat kan later handig zijn als نا uw 
kopie kw ijt raakt, of eventueel 
kunnen we daarmee — met uw in- 
stemming — later samen verder actie 
voeren.
Verdere gang van zaken
Als uw huisbaas tóch de huurverho- 
ging van ٧ w il hebben, dan kan hij 
uw bezwaarschrift opsturen naar de 
Huurcommissie. De Huurcommissie 
gaat dan in ieder geval onderzoeken 
of het terecht is dat ٧ de huurver- 
hoging weigert.
Omdat er nogal veel mensen in 
Amsterdam de huurverhogingen 
weigeren, kan het erg lang duren 
voordat ٧ hiervan bericht krijgt. Zij 
onderzoeken dat door:
— bij ٧ thuis te komen kijken of de 

klachten 'ernstig genoeg' zijn;
آ0 —  de reparaties niet al uitgevoerd

— uw 'w on ing  op te meten, en te 
bepalen hoeveel punten uw 
woning waard is.

Dan zijn er twee mogelijkheden:
1. O fu  krijgt gelijk, en dan bepaalt 

de Huurcommissie dat ٧ pas (de 
gevraagde, of een lagere) huurver- 
hoging hoeft te betalen als de 
reparaties zijn gebeurd;

2. Als de huisbaas gelijk krijgt, be-, 
tekent dat dat de gebreken aan 
uw woning niet ernstig genoeg 
zijn om de huurverhoging te wei- 
geren (of inmiddels gerepareerd 
zijn) en dat ٧ tóch de huurver- 
ging moet betalen.

Als niet binnen twee maanden de 
partij die het niet eens is met de uit- 
spraak van de Huurcommissie naar 
de rechter stapt, wordt de uitspraak 
van de Huurcommissie bindend. Dat 
wil zeggen: de huur die de Huurcom- 
missie v a s ts te lt  moet betaald worden, 
en niet meer, of minder.

weigeren
Als uw  huisbaas, meestal per 1 juli, 
een huurverhoging van ٧ wil vragen, 
dan moet hij/zij ٧ dat minstens een 
maand van te voren hebben aange- 
zegd, dus uiterlijk vóór ٦ juni.
Als hij daar later mee is, dan kan de 
^uurverhoging pas een maand later 
ingaan.
Als ٧ ernstige (onderhouds-)klachten 
over uw  woning hebt, is één manier 
om uw  huisbaas aan te spreken, om 
te weigeren de huurverhoging te 
betalen.
K lachten  die hiervoor zonder meer 
ernstig genoeg zijn:
— Bouw- en Woning Toezicht heeft 

een aanschrijving op de woning 
uitgebracht;

— de schoorsteen of electraleiding 
leveren gevaar op;

— er zijn rotte plekken (wegens 
vocht of anderszins) van groter 
dan 'A vierkante meter op de 
muur;

— de fundering van het pand is erg 
slecht;

— wc of douche hebben geen venti- 
latie, of er is geen raam in de 
woonkamer(!) — en meer van dit 
soort ernstige klachten.

Uit dit lijstje blijkt wel dat de beoor- 
deling van uw  weigering strenger 
wordt dan vroeger, toen er bijv. zeker 
op basis van doorslaand vocht of 
ernstige tocht geweigerd kon wor-

De weigering van een huurverhoging 
wordt óók pas door de Huurcommis- 
sie geaccepteerd, als duidelijk blijkt 
dat ٧  op geen andere manier de 
reparaties van uw  huisbaas kreeg. ٧  
moet dus van te voren, liefst schrifte- 
lijk, de klachten al aan hem of haar 
gemeld hebben. Uw  huisbaas moet 
op de hoogte zijn van de gebreken. 
Zodra ٧ de huurverhoging krijgt aan- 
gezegd kunt ٧ het formulier ophalen 
waarop ٧ moet invullen dat, en 
waarom, ٧ de huurverhoging niet wilt 
betalen, dit heet een 'bezwaarschrift'.

Ruimte bestemd «سم huurcommissie 

Datum ontvangst -. -

* » ه$ا؛ا^ س»ء

dienen binnen 6 •<«،٠٨ na de voorgestelde in- 
gangsdatum van de huurverhoging.

Naam en adres van de huurder

)te >١٠٠» bezwaar tegen de met ingang van _Onder get ekende, huurder van bovenvermelde ١٠،
.١١ week/maand ءءء(huurprijs سمما"ا —

Handtekening,

huurprijs) naar ؛مم _____ voorgestelde huurverhoging van f 
onder de ،»{komende vergoedingen voor leveringen en، اها،اه«

bestemd voor het vermelden van bezwaren ٠، ruimte ط *

. -- :Comptexnummer إ

( Aa٨ ١ ٠ ١  woningen ٧ ٠ ٨  het 
compie» - _______ _____

Gemiddelde bewoningsdatum

ven de verhuurder ٥٨١٨١٠٠١١٠٠؛£ Deze ruimte is bestemd voor het

،*aam en adresسسا«امه (٠٠ dien» gema،htigde؛

letbefcandudanbouwneerlnvuaa«.



BEWONERS-
BERICHT:
VOOR DE N IEUW BO UW  IN DE 
NOVA Zemblastraat

Op12 maart j. l. is er een algemene 
bew oersvergadering  geweest. W e 
hebben het toen gehad over de 
uitslag van de verwarm ings-enquête. 
De verwarm ing kan per w on ing ge- 
regeld w orden. W oningbouw vereni- 
ging 'H et W est؟ n' heeft toegezegd 
hier iets aan te doen. Daar d it nogal 
lang duurt raden w ij de bewoners aan 
٥ ^  bij klachten over de verwarm ing 
d it zelf door te geven aan 'H e t 
W esten '. Voor alle andere klachten 
kunt ٧ bij de commissieleden terecht. 
Voor de derde keer is er een B&w 
besluit geweest over de kademuur. 
Rij zal nu spoedig gemaakt worden. 
Volgens de plannen kom t er aan de 
grasrand een betonnen m uur, iets 
lager kom t dan een torras en aan de 
w aterkant nogmaals een betonnen 
muur. In het w ater kom t een aflo- 
pende zandbedding. Er kom t géén

In de zomervakantie gaan de kinde- 
ren u it de buurt de m uur van de CSM 
beschilderen. D it w o rd t samen met 
het buurthuis gedaan die het als 
vakantieactiv ite it opneem t in hun 
programma.
De speelhuisjes zijn erg vuil. De Ge- 
meentereiniging zal ze een keer 
schoonmaken. Verder moeten de be- 
woners ze schoonhouden.
Voor de open plek tussen het eerste 
en tweede blok is een alternatief plan 
ontw orpen door de gemeente. Het 
oorspronkelijke plan kon geen door- 
gang hebben i.v .m . de ligging van 
het riool op die plaats. Er komen nu 
bloembakken en bankjes met in het 
m idden eventueel nog een speel- 
object. Hier zal binnen enkele weken 
mee gestart worden.

HU IJS '
bestaat de bewo-

٨٢ 135 tel. 848333 
161 863206

848034
847457
846532
87767»

113
167
55
43

'HET BEHOUDEN 
Op het m om ent 
nerscommissie u it 
Bernard O fferings 
Rosa Porcelijn 
Jan Cornelissen 
Karin Hielkema 
Mevr. Ras 
Mnr. Kokkedee

^!£ ٥٧١٨٢^٧١٨٢  RENOVATIE HEMBRUGSTRAAT'

RENOVATIE IS OORLOG

Zo schreef een buurtbewoner in de 
Aktiekrant. Maar het is nog veel 
erger: het is de ondergang van veel 
oude bewoners in deze buurt.
A ls men terug gaat naar het begin, 
zo'n tien jaar geleden, toen vielen er 
al slachoffers onder de bejaarden.
En nu staan w ij voor hetzelfde to it bij 
Patrimonium- voor de tweede keer 
zou zich daar een renovatie voor- 
doen.
De bewoners van deze woningen die 
dat weer mee moeten maken, dan zie 
ik het als bewoner van één van deze 
woningen heel somber voor de 
bejaarde bewoners in.
Dat w ij de to l moeten betalen voor de 
slechte afwerking van de eerste 
renovatie in de buurt, is toch wel het 
ergste w a t ons nu m oet overkomen! 
Als er toen een beter beleid, en betor 
toezicht op de renovatie was ge- 
weest, dan was di't nu niet nodig ge- 
weest.
Ik, als bewoner, zal mij to t het 
uiterste verzetten als Patrimonium 
déze voorwaarden, waar ze nu mee 
kom t, vo lhoudt: om de bewoners 
met een kleine vergoeding to bede-

De bewoners pikken het niet meer 
om voor onm ondige mensen aange- 
zien te worden.
Renovatie: goed - maar dan onder 
goede voorwaarden!

T. Meijer 
Zaanstraat 341

Na het in gebruik nemen van de gerenoveerde 'H ebronschool' in de Oostzaan- 
straat zal spoedig met de sloop van de leegstaande scholen plus het aangren- 
zende blok w oningen in de Hembrugstraat begonnen w orden. (Evt. grote 
vakantie)

مءأاأءأ*اء11ارءاءءءءاءءاءاءءاءماءءا LL Tnmns ءءءءءءءءء

-plattegrond gezinswoning-

Op deze vrijgekom en plek zal door de 
woningbouw verenig ing 'Eigen Haard' 
n ieuw bouw  worden gepleegd, be- 
staande u it diverse w oningtypen, o .a . 
3 rolstoelwoningen, jongerenhuisves- 
ting, gezinswoningen en een aantal 
klusters (centraal wonen).
Tevens w o rd t begonnen (april 1980) 
met de renovatie van het leegstaande 
blok woningen tussen Polanenstraat 
en Krommeniestraat. Voor w ie hier- 
over meer in lichtingen w il hebben kan 
bij onderstaande adressen een voor- 
lichtingsboekje verkrijgen.

Bureau Bestuurskontakten 
Polanenstraat 213

c w s
Spaarndam merstraat 143 
tijden van 9.30 - 11.30 uur

AKZ
Barentzstraat 256

W00IMW0EDEDAG -10 M E I-
Op in itia tie f van het OBASA* hebben verschillende groepen besloten Am ster- 
dam ه p 10 mei helemaal in het token te stellen van het ongenoegen met het 
volkhuisvestingsbeleid.
Krakers, huurweigeraars, renovatiecom ité 's, huurdersverenigingen, anti- 
speculatiecom ité 's, enzovoorts, zullen in verschillende buurten die dag (en de 
week ervoor) actie voeren. Deze acties monden dan u it in een centrale 
manifestatie op de Dam. Daar zal naast een cultureel programma, ondermeer 
een huis gebouwd w orden. Dit huis w o rd t opgetrokken met, van specifieke 
eisen voorziene, houten platen u it de verschillende buurten.
Voor onze buurt zullen we rond die tijd  een onderhoudsactie rond de jaarlijkse 
huurverhoging starten. Daarover elders in deze Aktiekrant meer.
Hoe dan ook, in de buurt, op de Dam o f beide, toon op 10 mei uw  'Am ster-
damse WOONWOEDE

pkraak 'de leegstand 
•spekulanten de stad uit 

•stop de opdrijving van de woonlasten 
*meergeld voor betaalbare nieuwbouw

regeling ؛%■afschaffing « n d e 2 
geen knoppels, maar troffels* ا

*O BASA  =  Overleg Bundeling Acties Stadsvernieuwing Amsterdam  
Prins Hendriklaan 52 Tel.: 765351

TOCH ONDERHOUD
Veel van de w oningen die in particu- 
lier bezit zijn in de buurt, en de afge- 
lopen 10 jaar niet zijn gerenoveerd of 
gesloopt, gaan steeds meer in de 
kw alite it achteruit. Huiseigenaars zijn 
m inder en m inder geneigd geld in 
regelmatig onderhoud to stoken, hoe 
meer hun woningen in waarde dalen. 
Daardoor kom t het regelmatig voor, 
in Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt nét zoals in andere oudere 
buurten, dat uw  huisbaas niet, o f niet 
snel reageert als ٧ een klacht meldt. 
En d it kan soms heel lang duren... 
Veel van ons kennen de argumenten

'Betaalt ٧ eerst maar eens de huur- 
verhoging, dan zien we wel verder', 
o f 'H e t is doorgegeven aan de aan- 
nem er/tim m erm an, maar wanneer 
dié gaat beg innen...'
Het Comité W ijkverbetering v ind t het 
meer dan hoog tijd  om hier iets aan 
te doen. Er is een 'Onderhoudsactie' 
in voorbereid ing: om niet alleen de 
huurverhoging to weigeren, maar 
tegelijkertijd druk op de diverse huis- 
eigenaars u it te oefenen om de 
woningen tóch leefbaar te houden. 
Sommige huisbazen gaan wel op- 
knappen als de Huurcommissie be- 
paalt dat ze alleen dân huurverho- 
gingen kunnen vragen, maar meestal 
is dat niet het geval.
De andere instantie die u kunt in- 
schakelen, om hem o f haar te 
bewegen toch reparaties te verrich- 
ten: Bouw- en Woning Toezicht. Ook 
dan geldt: ٧ m oet eerst zelf contact 
met de huisbaas gehad hebben, en ٧ 
kunt niets van hem gedaan krijgen. 
Bouw- en W oningtoezich t kan zelfs 
een huiseigenaar verplichten om 
achterstallig onderhoud te plegen, 
maar als deze hiertoe niet bereid is, 
kan dat een erg lange procedure 
worden.
Een andere mogelijkheid: huiseige- 
naars zijn volgens het Burgelijk W et- 
boek verp licht om hun bezit to onder- 
houden. Houdt deze zich hier niet 
aan, dan kan de Kantonrechter hem 
of haar hier toe verplichten, bijv. op 
straffe van een dwangsom  voor 
iedere dag dat er nog aan gewerkt 
w o rd t
W ilt ٧ in form atie hierover o f hieraan 
meewerken, dan kunt ٧ bellen naar 
het Com ité W ijkverbetering, te l.: 
825853, of vanaf 8 mei, langskomen 
op het onderhouds-spreekuur: iedere 
donderdagavond van 19.00 - 20.00 
uur.
W ij raden ٧ dringend aan om, als uw 
w oning één o f meer van de boven- 
genoemde gebreken vertoon t (of 
andere) con tact op te nemen met het 
Comité W ijkverbetering Spaarndam- 
m erbuurt, Spaarndammerstraat 143. 
Te zijner tijd  hoort ٧ meer over deze 
actie. Nu is er al een groot aantal 
bewoners van particuliere woningen 
in de buurt, die reeds jaren, soms 
nog tevergeefs, soms met succes, 
probeert de eigenaars aan hun onder- 
houdsplicht te houden.

DANK
Graag w il ik iedereen hartolijk 
danken, voor alle blijken van mede- 
leven, ondervonden tijdens mijn 
verb lijf in het ziekenhuis.
Alle kaarten, bloemen, te lefoontjes 
en bezoek, hebben mij en mijn gezin 
door een vervelende tijd  heengehol- 
pen. Het was allemaal hartverwar- 
mend en w ij zijn alle bejaarden, buren 
en vrienden en kennissen erg 
dankbaar.

TH. Schouwenaar en Eamilie



DISCRIMINATIE TEN VOETEN UIT Het werd een volledig 
succes

De huren werden teruggebracht to t 
op het peil zoals eerder was afge- 
sproken. Wij denken dat deze resul- 
taten goed in de gaten gehouden 
moeten worden bij andere renovatie- 
projecten. Het kan nuttig zijn in de 
onderhandelingen met de overheid ze 
op deze afspraken te wijzen. We 
kunnen hiervan leren; w ij laten 'piet 
met ons sollen en zo doende halen 
wij successen.

De2y2%-regeling

Wethouder Schaefer opende de ten- 
toonstelling hier over in het Polanen 
theater en sprak zich er over uit d،at 
deze regeling toch niet zo goed wag 
Hij had daarom bij de minster er op 
aangedronen om met wat liflafjes 
deze regeling wat milder te maken. 
Waar praat zo'n man eigenlijk over. 
Hij was het (maar ja, toen was hij nog 
staatssecretaris) die met van Dam 
tijdens het kabinet-Den ٧٧؛  deze 
regeling instelde. Vanaf dat moment 
werd er door de actiegroepen in 
Amsterdam al aan de bel getrokken, 
m aar er kon niets aan veranderd 
worden.
Nu, als wethouder, keurt hij zijn eigen 
regeringsbeleid af. Of moet hij soms 
kiezers winnen, waardoor hij opnieuw 
in de regering hoopt te komen?
Wij lusten dit niet en ook geen lif- 
lafjes, wij willen huren zoals die altijd 
in de Spaarndammerbuurt gegolden 
hebben en dit voor heel amsterdam. 
We hebben niet voor niets geknokt; 
dus geen 2 ر1 of 2 %إ أ/ت % met ge- 
scharrel, maar de gewone vergelij- 
kingshuren, zelfs deze huren zijn voor 
vele bewoners al hoog genoeg.

Namens Huurdersvereniging 
'Het Westen' 

F. Beetstra.

werk of een opleiding die hen ligt. 
Volgens de vertegenwoordigers van 
het JOC slagen zij vaak in hun po- 
gingen, zodat het 0 0 ل  een zinvol in- 
stituut genoemd kan worden. (In 
ieder geval 3ه % van de jongens kom؛، 
later goed terecht.)
De andere terreinen, die uiteindelijk 
niet in aanmerking kwamen, lagen in 
Zuid, Noord en Buitenveldert. Ge- 
deeltelijk waren er andere bestem- 
mingen voor deze plaatsen, maar ook 
een belangrijk argument voor B&w 
was dat de grond hier in de polder 
beduidend goedkoper is dan één van 
de andere terreinen.
Tot slot kondigde de Wethouder nog 
aan dat er óók haast gemaakt zal 
worden met het derde veld voor 
SDZ, dat nu ten westen van de 2 
reeds bestaande velden zal komen. 
Hiermee gingen de aanwezigen ver- 
tegenwoordigers van het bestuur van 
SDZ akkoord.
W ij hopen dat de Wethouder er 
inderdaad in slaagt om ook het aan- 
leggen van het sportveld te bespoe- 
digenl

W ij hopen de Wethouder dan ook 
zeer binnenkort op het nieuwe, derde 
veld van SDZ te mogen begroeten!

ZONDAG 4 MEI 
DODENHERDENKING
De bewoners van de Spaarndammer- 
buurt herdenken 4 mei a.s. de slacht- 
offers van de oorlog 1 1 9 4 5 و- ص , 
evenals verleden jaar, in hun eigen 
buurt. Er is een herdenkingscomité 
gevormd. De besturen v3؛n het wijk- 
opbouworgaan Spaarndam en het 
comité Wijkverbetering spaardam- 
merbuurt roepen ٧ op ٠٨١ kwart voor 
acht bijeen te komen bij het verzets- 
monument op het Zaanhof.

RENOVATIE HET WESTEN
In de omgeving Tasmanstraat liggen 
nog enkele problemen met de 
woningen die gekraakt zijn. Deze 
woningen moeten binnenkort leeg 
zijn aangezien de sloper anders in zijn 
werkzaamheden geremd wordt. De 
renovatie zou dan stagneren.
Gelukkig is er zo'n 3 weken met het 
c w s  en een kraker, als afgevaardig- 
de van de krakers, hier over gespro- 
ken. Er werd positief gereageerd. Om 
tot het leegmaken van de woningen 
te komen zou er een gesprek met alle 
krakers georganiseerd worden. Hope- 
lijk komen we zo to t een oplossing. 
Wat de renovatie zelf betreft: deze 
loopt zo'n 6 weken achter. De aan- 
nemer probeert dit in te lopen. Dit 
brengt weer problemen met zich mee 
omdat dit ten koste gaat van de kwa- 
liteit.
De architict en wij zijn van mening 
dat dit niet mag plaatsvinden en 
nemen daar dan ook stelling tegen. 
Wat vooral van belang is; is dat de 
toekomstige bewoners alle lekken en 
gebreken meteen bij de woningbouw- 
vereniging melden, zodat er door de 
bewoners druk wordt uitgeoefend dit 
te gaan verhelpen. Verder is te 
melden dat er een actie gevoerd is 
tegen de hogere huren. De huren 
waren schriftelijk met de voormalige 
wethouder van volkshuisvesting, de 
hr. Kuijpers, en de hoofd-ingenieur 
van volkshuisvesting, de hr. W ierin- 
ga, overeen gekomen.
Deze afgesproken huren werden door 
deze heren weer vertrapt. Zij wilden 
boven op deze afgesproken huren 
nog huurverhoging rekenen voor; 
gevelreiniging en geluidsisolatie. 
Bovendien wilde zij de 2y2%-regel؛ng 
toepassen voor woningen zonder C.V. 

Zo werden de huren f2 0 ,— to t 
f 2 5 , — hoger.
Welnu, in overleg met de huurders- 
vereniging Het Westen werd, helaas 
niet door alle bewoners, to t actie be- 
sloten.

J.O.C.
٧ zult er in de krant misschien al over 
gelezen hebben: dat er sinds enkele 
jaren een 'jongeren-opvangcentrum' 
bestaat, dat tijdelijk in de Water- 
graafsmeer gehuisvest is.
De huisvesting daar is dermate ver- 
vallen en gebrekkig dat de Gemeente 
naar een terrein in de stad heeft ge- 
zocht om een nieuw gebouw voor 
het Jongeren-opvangcentrum (kort- 
weg 'JOC' genoemd) neer te zetten. 
Hierbij is de keus op een stuk grond 
in de Overbraker Binnenpolder geval- 
len, ten oosten van het terrein van 
voetbalvereniging SDZ. Dit ondanks 
dat de Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt al in 1977 eisten dat ook dit 
stukje grond in de polder als groen- 
of sportvoorziening voor de omlig- 
gende buurten behouden zou blijven, 
met name voor een derde sportveld 
voor SDZ.
Toen door Burgemeester en Wethou- 
ders besloten was dat het JOC hier 
moest komen, heeft het dagelijks 
bestuur van het W ijkopbouworgaan 
'Spaarndam' Wethouder Kuijpers 
uitgenodigd voor de 'open wijkraad' 
op 17 april j.l. De Wethouder was die 
avond inderdaad aanwezig, evenals 
vertegenwoordigers van bestuur en 
staf van het JOC zelf, en legde uit 
waarom er geen andere plaats in de 
stad mogelijk was, en wat dit JOC nu 
eigenlijk is.
Het JOC is (zoals de naam al zegt) 
een opvangcentrum, voor ongeveer
30 jongens, die daar hoogstens 3 
maanden dagelijks verblijven en ook 
slapen. Deze jongens, waarvan de 
meeste in aanraking geweest zijn met 
de Kinderbescherming of de kinder- 
rechter, worden daar geholpen om 
weer een positieve richting aan hun 
leven te geven. Zo gaan zij terug 
naar, of verder met school, of zoeken

De wet zal ook meer dan ooit belem- 
meren dat buitenlandse arbeiders 
voor hun rechten op het werk op- 
komen.
Gevolgen van de wet
Enkele weken nadat de wet van 
kracht is geworden zijn de gevolgen 
al pijnlijk duidelijk. Vooral in amster- 
dam ontdoen de werkgevers zich op 
grote schaal van hun buitenlandse 
arbeidskrachten. Op het SOS-spreek- 
uur van het Platform van Ruiten- 
landse Organisaties melden zich 
dagelijks tientallen schlachtoffers. 
Totaal gaat het om vele honderden 
buitenlanders die in een paar weken 
tijd zijn ontslagen. En evenzovele 
worden met ontslag bedreigd. 
Daartegenover staat dat to t nu toe 
nog geen enkele werkgever is veroor- 
deeld. Verreweg het meeste aantal 
ontslagen valt onder arbeiders die 
hier al lange tijd werken en dit ook 
kunnen aantonen.
Na zich jarenlang dienstbaar te 
hebben gemaakt voor de Neder- 
landse economie worden zij zonder 
meer ontslagen. Ook de bazen staan 
met de rug tegen de muur. Zij willen 
hun buitenlandse werknemers graag 
in dienst houden omdat zij prima 
werken en omdat er gebrek is aan 
mensen die ongeschoold werk ver- 
richten. De ontslagen buitenlanders 
zijn niet makkelijk vervangbaar. Veel 
bedrijven zijn daarom bereid om voor 
hun (ontslagen) arbeider alsnog een 
tewerkstellingsvergunning aan te 
vragen. Er kan echter niet op gere- 
kend worden dat dit gemakkelijk zal 
gaan. Hiervoor zijn gerechtelijke 
processen, ondersteund door acties, 
noodzakelijk. De vreemdelingenpolitie 
in Amsterdam heeft zijn acties 
drastisch uitgebreid. Er vinden inval- 
len plaats in pensions en in busjes op 
weg naar het werk. Veel mensen zijn 
al opgepakt en de volgende dag op 
het vliegtuig gezet. Overheidsfunctio- 
narissen verschuilen zich achter 
formele regeltjes, terwijl ze een 
ordinaire mensenjacht ontketenen.

raad, provincie enz) gekomen.
F i r m a  Hilien en Roosen is direct na 
de vergunning aan de slag gegaan. 
Heel wat omwonenden (en andere 
buurtgenoten) zijn blij dat hiermee 
een einde komt aan een lange 
periode van leegstand en vernielerij. 
De aannemer verwacht dat het 
gebouw in december wordt opgele- 
verd. Inrichting en verhuizing kosten 
daarna nog enige weken.
Maar misschien kunnen we het jaar 
1980 in een nieuw onderkomen be- 
ginnen!

W at houdt de Nieuwe W et in?
De wet heet officieel 'W et Arbeid 
Buitenlandse Werknemers'. De wet is 
al in '76 in het parlement aangeno- 
men, maar pas sinds ٦ november jl. 
van kracht. Reeds tijdens de behan- 
deling in de Tweede Kamer lokte de 
wet veel protest uit. Duizenden 
buitenlandse arbeiders trokken op 8 
mei '76 in Utrecht de straat op om 
tegen de wet te protesteren. Met 
name ook het FNV leverde veel 
kritiek. Er werden echter slechts 
kleine wijzigingen aangebracht. 
Minister Boersma van het kainet Den 
٧٧١ zag kans om de wet met steun 
van o.a. de PvdA-fractie door het 
parlement te loodsen. De wet is nu 
dus in werking gesteld en de gevol- 
gen zijn schrijnend. Wat houdt de 
wet nu precies in?
De nieuwe wet verbiedt bedrijven — 
op straffe van 10.000 gulden per 
werknemer — om buitenlandse arbei- 
ders in dienst te houden die geen 
arbeids- of verblijfsverguknning heb- 
ben. Verder bepaalt de wet dat in de 
loop van het volgende jaar alle 
permanente arbeidsvergunningen 
komen te vervallen. Deze moeten 
worden ingewisseld voor een 'Ver- 
klaring' waarmee automaties een 
centrale registratie van alle (werken- 
de) buitenlanders to t stand wordt ge- 
bracht. Een andere belangrijke maat- 
regel van de wet is dat de werkver- 
gunning van nu voor buitenlanders 
die hier korter dan drie jaar werken 
wordt vervangen door een 'tewerk- 
stellingsvergunning' die gebonden is 
aan een bepaald bedrijf en een bepaal- 
de functie. Dit betekent dat je als 
buitenlandse arbeider bijna niet meer 
van baan kunt veranderen of vooruit 
kunt komen. Al met al houden de 
maatregelen van de wet in dat 
buitenlandse arbeiders meer dan ooit 
onderling en ten opzichte van neder- 
landse arbeiders verdeeld kunnen 
worden. Via de wet wordt de d i s ^ r i -  

minatie van grote groepen buiten- 
landse arbeiders officieel gemaakt.

De verbouwing van ons toekomstige 
buurthuis en jongerencentrum aan 
het Zaandammerplein/Hembrugstraat 
is eindelijk gestart. Bij de ingang van 
de oude Spaarndammerschool aan 
de Hembrugstraat is een gele bouw- 
keet verrezen. Slopers zijn als eersten 
hun werk in het gebouw begonnen 
en de aannemer wil de opknapwerk- 
zaamheden snel daarna beginnen. 
Eindelijk...
Na veel ambtelijk getouwtrek en ver- 
traging zijn dan tenslotte alle officiële 
goedkeuringen (B&w, gemeente-

VERBOUWING BUURTHUIS 
EN JONGERENCENTRUM
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KenL BLOKKEN u  SCHRIJFT

't Turfschip is een krant met in form atie 
voor de huurt, die door de huurt is 
gemaakt. Het is dus onze krant, 
waarin we elkaar aan het w oord 
laten.
W ij zouden echter ook de huurt 
bewoners eens w illen horen, die de 
hele stadsvernieuwingssores hebben 
meegemaakt. م
W at v indt ٧  van de buurt? Is die 
vooruitgegaan, gezelliger geworde'؟ ? 
Of vind ٧  het alleen maar nep.
W ord t de Zeeheldenbuurt een buurt 
waarin het de moeite waard is om te 
wonen en te leven?
Overwin U w  schrijfangsten, pak een 
pen, en laat de huurt weten, w at ٧  
ervan vindt
٧  kunt Uw artikel afgeven, o f in de 
bus doen bij Gerda lasschuit, van 
Heemskerckstraat 12 o f Jan Eerd- 
huyzen, Barentszstraat 256.
W e zijn benieuwd.

De redactie.

Toen de tweede hoofdaannem er op 
het werk kwam , is gelijk de afspraak 
benadrukt, dat d irect na de renovatie 
van de H en I blokken m et de tweede 
fase gestart werd, de 238 woningen 
in de K en ا  blokken. Dat zou begin 
januari '80 geweest zijn.
In m id d e ls  zitten we meer dan 3 
maanden later, een tweede catastrofe 
voor de Zeeheldenbuurt is groeiende. 
Er staan over de 100 woningen leeg, 
waarvan meer dan de helft al langer 
dan 8 maanden. Door die grote leeg- 
stand is de onveiligheid voor met 
name onze bejaarde bewoners sterk 
toegenomen.
'Je schrikt je rot als er midden in de 
nacht over het dak gelopen w ord t, of 
dat er gerammeld w o rd t aan ramen 
en deuren.'
De blokken verpauperen met de dag 
door het welhaast onverm ijdelijke 
vandalisme. Mede daardoor is de 
angst voor brandgevaarlijke situaties 
groot.

'74 met de buurt overeengekomen 
was. Deze renovatie is namelijk de 
tweede fase van het complex van 
w oningstich ting  Labor. De eerste 
fase was de renovatie van de 318 
w oningen in de blokken H en I, die in 
december '75 startte, na één jaar 
renovatie moesten w ij met lede ogen 
toezien hoe de w on ingstich ting , de 
aannemer en de gemeente al vech- 
tend over de straat rolden.
De schuldvraag staat hier niet ter 
discussie, maar wel is duidelijk ge- 
worden, dat de enige zwaar gedu- 
peerde in d it RENOVATIESCHAN- 
D AAL de Zeeheldenbuurt werd.
Een noodgedwongen bivak van meer 
dan twee jaar op de w isselwoning 
was voor een groo t aantal bewoners 
geen uitzondering. W e leefden in 
angst na twee brandstichtingen in de 
geheel verlaten D irck-Hartogstraat. 
De m iddenstand kreeg het nog eens 
extra te verduren. En vergeet niet de 
rotzooi, waarin w ij moesten wonen.

Am sterdam : 3-4-'80 
Aan de W ethouder voor de 
Volkshuisvesting Dhr. j .  Schaefer
S ta d h u is  A m s te rd a m

Betreft: stagnatie aanvang renovatie 
K en L blokken in de Zeeheldenbuurt

geachte W ethouder,
M iddels d it schrijven richten w ij ons 
to t ٧ om een tw e e d e  re n n v a tie s c h a n - 
daal te voorkom en.
M omenteel wachten w ij al meer dan 
3 maanden op de aanvang van de 
renovatie van de K en L blokken. De 
afgelopen 3 maanden werden we af- 
gescheept met verhalen als: 'De aan- 
nemer kan zo met de renovatie be- 
ginnen' o f 'he t wachten is op Den 
Haag'...
Maar, ze zijn nog steeds niet begon- 
nen. W ij wensen niet langer aan het 
lijntje gehouden te worden.
De startdatum  voor de renovatie van 
de K en ا  blokken lag al anderhalf 
jaar achter op het schema, dat al in

Podium 2 [ingang Nassauplein] 

BEVRIJDING, DAT  IS ...

H e tA K Z

Smallepadschool 55 jaar

In het najaar van 1979 bestond onze 
school 55 jaar. Dit heuglijke fe it werd 
op 22 februari gevierd met een recep- 
tie 's avonds voor de ouders, leer- 
krachten, oud-leerkrachten en oud- 
leerlingen van onze school.
Er was ook nog een tentoonste lling 
ingericht m et materiaal van vroeger 
en nu. Ook waren er veel fo to 's  
binnengekomen. De opkom st was 
goed en het was een gezellige avond. 
Vrijdag 29 februari was er ook een 
feestdag voor de kinderen van de 
kleuter- en lagere school. De kinderen 
m ochten om 10 uur verkleed op 
school komen. Voor de kinderen van 
de kleuterschool en de laagste drie 
klassen van de lagere school was er 
een kermis georganiseerd en voor de 
kinderen van de hogere klassen een 
speurtocht door de hele buurt, 
waarin ze verschillende letters moes- 
ten zoeken, die in de etalages van 
sommige w inkels waren verstopt. De 
letters moesten deze zin opleveren: 
'Het Smallepad viert feest.'
W e zeggen alle w inkeliers, die hun 
m edewerking hiervoor verleenden, 
hartelijk dank.
's M iddags kwam er voor alle kinderen 
een goochelaar op school, waarvan ze 
allemaal erg genoten hebben. Daarna 
voerden de leerlingen van de zesde 
klas een leuk toneelstukje op, waarna 
de dag besloten werd met een disco 
voor de kinderen van de vierde, vijfde 
en zesde klas.
Ook deze dag was bijzonder geslaagd 
en de kinderen hebben er in alle op- 
zichten van genoten.

Het Smallepad

Wonen 12.00 - 13.00 uur
Bevrijding, dat is een dak boven je hoofd.Thema

Buitenlandse arbeiders 13.00 - 14.00 uur
Bevrijding, dat is, buitenlanders volwaardige buurtgenoten.Thema

Vakbond 14.00 - 15.00 ٧٧٢
Thema 3: Bevrijding, dat is, geen gebaas over de bond.

Vrouwen ( +  cabaret) 15.00 - 16.00 uur
Bevrijding, dat is, vrouwenstrijd.Thema

16.00 - 17.00 uur
kernwapens de wereld uit, ٠٨١ te beginnen uit 
Nederland.
vechten voor de vrede.
versterking van de buurtvredesbeweging.
geen nieuwe koude oorlog, geen nieuwe
kernwapens.

Bewapening 
Thema 5: Bevrijding, dat is: —

Diverse hapjes en dranjes zijn verkrijgbaar 
Inform atie kraampjes op het terrein bij podium  2 
Schaaksimultaan op het terrein t . 0 . de kaarttafels
Ook de kinderboerderij zal in het park aanwezig zijn met pony's en een kraam 
waar men zien kan zien hoe men kaas m oet maken.
Tot ziens in het westerpark.

PROGRAMMA 5 MEI
5 mei in het Westerpark van 11.00-21.00 uur.
Podium 1 [ingang t .0 . V. Limburgstirumstraat]
11.00 ٧٧٢ Opening door de hr. Sprengers
11.15 ٧٧٢ The Boys Bregade
11.35 ٧٧٢ Aankondig ing van de diverse program m a's
11.40 uur El M agnó (Spaanse zanger)
12 00 uur Klassieke dansen

uur HTIB met Turkse dansgroepen
13.00 uur Tavenu
13-30 uur Chileense danse rs
14.00 uur Zimba (groep uit Zimbabwe)
15.00 uur Redi Dron (surinaamse muziek en zang)
15.35 uur م
17.00 ■ ■"٢ W ork Mates
18.00 uur Zuloe theater
19.00 uur Hans Breeveld (entertainer Surinaams)
19.30 uur Roomsoezen
21.00 uur S luiting

Kinderprogramm van 11.00 - 17.00 uur op het middenterrein 
11-15 - 12.45 uur W itte  Cirkus
13.30 - 14.00 uur San-dansgroep (kinderen)
14.00 - 14.30 uur Kindersprekers hoek +  Poppenkast
15.30 - 17.00 uur Theater Musquit

Inrichting Dirk 
Haroghstraat
In de herfst van vorig jaar is in 't  

Turfschip al melding gemaakt van de 
op handen zijn de inrichting van de 
Dirk Hartoghstraat.
De buurt heeft zich bij de renovatie al 
positief uitgesproken over de inrich- 
ting van de Dirk Hartoghstraat als 
speelstraat. Op 28 februari is met de 
bewoners gesproken over verdere in- 
richting van de straat. Omdat een 
aantal mensen slecht ter been zijn, 
zal gekeken worden naar parkeer- 
plaatsen op de koppen van de straat. 
De straat b lijft zelf afgesloten voor 
verkeer .
De speelelementen, die er komen zijn 
bestemd voor peuters en kleuters. 7 
maart j.l. zijn deze elementen door 
een aantal bewoners bij de gemeente 
uitgezocht. Hoe het er allemaal u it zal 
zien, zult ٧  b innenkort zelf kunnen 
bewonderen. M et de u itvoering zal 
vrij snel gestart worden. De planten- 
bakken zullen voorlopig met éénjarig 
groen ingeplant worden, zodat we 
niet de hele zomer tegen die kale 
bakken te hoeven kijken. Verder 
komen er voor de gevels mogelijk- 
heden om vertikaal groen te realise- 
ren, klimplanten dus.
De woningbouw verenig ing had er in 
eerste instantie w at moeite mee, 
maar nu is de afspraak gemaakt, dat 
als de bewoners van zowel de be- 
ganegrond als één en twee hoog het 
ermee eens zijn, dan kan de klim- 
plant de grond in.
W e hopen, dat de herinrichting van 
de Dirk Hartoghstraat de leefbaarheid 
in de buurt ten goede zal komen.
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ONZE BEKRONING; EEN GOEDE WONING !
renoveerde w oning in oktober van d it 
]aar opgeleverd zal worden.
□a t zal een feest waard zijn! ر

AKZ

NJEUWEBOUW IN DE 
ZEEHELDENBUURT

meeste bewoners van de van 
Heemskerckstraat al een andere 
w oning aangeboden hebben gekre-

Bij deze gelegenheid is door het AKZ 
nogmaals bij de gemeente geprotes- 
teerd tegen het achterblijven van de 
verhuiskostenvergoeding bij de prijs- 
stijg ingen. Nu al meer dan vier jaar 
krijgen bewoners bij gedwongen ver- 
huizing, voor stadsvernieuwing 
ƒ 3500, — uitgekeerd. Afgezien van 
het fe it, dat het bedrag op zich veel 
te weinig is, om je nieuwe huisje 
normaal in te richten, had dat bedrag 
al lang met de prijsstijgingen opge- 
trokken moeten zijn. ƒ4200 ,— is 
onze eis. Daar knokken we voor.
Veel bewoners u it de van Heems- 
kerckstraat gaven er de voorkeur aan 
om in de buurt te blijven. Zij zijn dan 
ook naar volle tevredenheid gehuis- 
vest in de gerenoveerde woningen 
van de H en I blokken. Na de ont- 
ruim ing van de panden zal sloop 
volgen. Het gaat hier om de panden 
aan de van Heemskerckstraat 9 t /m  
17 en 23 t /m  31. De panden 19 en 21 
blijven staan.
In overleg m et het AKZ, de toe- 
komstige bewoners, de opdrachtge- 
ver, woningbouw verenig ing Eigen 
Haard, de gemeente en het architec- 
tenbureau Treffers en Polgar is een 
ontwerpteam  gevormd. D it team 
gaat gezamenlijk een bouwplan voor 
sociale w on ingbouw  realiseren.
Als alles goed verloopt, dan zal er 
nog voor de bouwvak met de sloop 
van de panden begonnen worden en 
zal in februari 1981 de eerste paal 
voor d it w on ingpro ject geslagen 
worden. Uiteraard moeten deze 
woningen betaalbaar zijn voor de 
buurt en het Actiecom ité  zal dan ook 
met uw  steun hier actie voor voeren. 
Bouwen voor de buurt is ook huren 
naar draagkracht van de buurtbe- 
woners.

ل . Eerdhuyzen,
voorzitter AKZ

Hals over kop werden bezuinigings- 
voorstellen opgesteld en aan AKZ en 
bewonerscommissie voorgelegd.
In fe ite  komen we hier aan een 
kwalijk aspect van die hele renovatie. 
Door de w oningstich ting  Labor is de 
laatste tien to t v ijftien jaar nauwelijks 
onderhoud verrich t aan de woningen 
van de K en L blokken. Men dacht 
daar toch, als we met de renovatie 
beginnen, dan nemen we het achter- 
stallig onderhoud op rijkskosten mee. 
Afgezien van verkeerde calculaties 
lig t daar mede de oorzaak van de 
meerprijs.
Daarom zou eigenlijk de w oning- 
stichting een stuk van de meerkosten 
moeten betalen İ . P . V .  de bewoners 
de dupe te laten worden van dit 
a-sociale beleid.
Een aantal bezuinigingen hebben 
AKZ en bewonerscommissie nog 
tegen kunnen houden, doch voor de 
rest bleef er een weinig andere 
keuze, dan akkoord te gaan, om dat 
anders niet met de renovatie gestart 
zou kunnen worden.
Het inm iddels uitgeklede plan is voor 
ons dan ook het m inim um , op basis 
w a a rv a n  gerenoveerd kan w o rd e n -

15 APRIL: DE VLAG  UIT!

Hoewel velen het al bij gerucht ver- 
nomen hadden, werd het op de ver- 
gadering nog eens bevestigd. Dp 
woensdag 9 april was het veflossen- 
de te lefoontje bij de dienst Volks- 
huisvesting binnen gekomen. Het 
ministerie had de plannen goedge- 
keurd. De renovatie kon van start 
gaan.
Na 3 1/2  maand stagnatie was dat voor 
ons een hele opluchting. De Zeehel- 
denbuurt is daarmee voor een 
tweede renovatieschandaal bespaard 
gebleven.
Voor w a t de huren betre ft zullen de 
vergelijkingshuren gehanteerd wor- 
den. D it betekent een huur van zo'n 
ƒ225, — per maand. De renovatie zal 
27 maanden duren, terw ijl, volgens 
de planning althans, de eerste ge-

Een tweede renovatieschandaal pikken we niet meer. Een jaar lang een stilge- 
legde renovatie op de H en I blokken was voor ons al te veel van het 'goede'. 
Toen dan ook begin april bleek, terwijl alles en iedereen klaar stond, dat de 
toezegging van het ministerie nog steeds niet afgekomen was, zijn we tot 
actie overgegaan.
De renovatie lag op dat moment al meer dan drie maanden achter op de start- 
datum, die met de buurt overeengekomen was n.l. begin januari '80.
De eerste stappen: een brief naar de wethouder [in deze Turfschip opgeno- 
men] en het uitschrijven van een grote actievergadering voor 15 april in de 
Zuiderspeeltuin, onder de leuze BEKRONING: EEN GOEDE W ONING.

Op basis daarvan is tussen gemeente, 
architect, w on ingstich ting , bewo- 
nerscommissie en Actiecom ité  ge- 
w erk t aan de plannen voor de
re n o v a tie

HET OUDE LIEDJE: T F D U U R .

In oktober '79 waren de plannen 
gereed en kon de zaak uitbesteed 
w orden, d .w .z . de aannemers kon- 
den voor het project inschrijven. 
Maar w a t bleek? De prijs van het 
werk lag zo 'n 30% boven de prijs, 
waarvoor het M inisterie al veel eerder 
een principe goedkeuring had ver- 
leend.
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VIER JAAR  VOORBEREIDING
De renovatie van de K en إ  blokken is 
in de tweede fase van het renovatie- 
project van w oningstich ting  Labor 
(Eigen Haard). De eerste fase, de 
renovatie van de H en I blokken tus- 
sen de Roggeveenstraat en de van 
Heemskerckstraat, had al zoveel el- 
lende opgeleverd, dat we, nog met de 
schrik in onze benen met de tweede 
fase zouden beginnen. D it zijn de 238 
woningen in de K en L blokken, ge- 
legen tussen de van Linschotenstraat, 
de Roggeveenstraat, het Barentsz- 
plein en de Barentszstraat.
M et de bewoners was het overleg al 
in '76 begonnen. Zij zaten niet in 
eerste instantie te springen om die 
renovatie. De woningen waren niet 
echt slecht, men woonde voor een 
betaalbare huur (ƒ 8 0 ,— ; ƒ100, — ) 
en in vele gevallen hadden de be- 
woners zelf al b.v. een douche aan- 
gelegd. De uitslag van de eerste 
bewonersenguète was dan ook niet 
duidelijk. Van de 161 bewoners, die 
de enguète toen ingevuld hadden, 
bleek 45% voorstander van de 
renovatie te zijn, 42%  tegenstander, 
te rw ijl 12% geen m ening/geen ant- 
w oord  aankruisten.
W at moesten w e in zo'n situatie. 
Volgens de enquête was in stand 
houding de aangewezen beslissing, 
maar dat zou betekenen, dat de 
woningen over een tiental jaar tegen 
de vlakte zouden gaan. Dat bleek niet 
de wens van een groo t aantal 
bewoners.
Bij de tweede enquête, in '78 ge- 
houden stemde een duidelijke meer- 
derheid van de bewoners met de 
renovatie in.

Het eerstvolgende nieuwbouwplan, 
dat voor de deur staat is het plan de 
S ilo /van  Heemskerckstraat. De ge- 
meente heeft de Silo aan de Zout- 
keetsgracht aangekocht, terw ijl de
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