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”□e Bogt/Westerbeer” feestelijk geopend
Niet aan ene plek geboden
maar wel ontwikkeld met de grond waarop je staat.

Derhalve is enen eis van een buurtgericht bejaardencentrum beslist geen 
loze kreet
En heeft ook een innerlijke dimensie
die voor de Bogt/de Westerbeer nog nader uitgewerkt en verankerd met 
het buurtgebeuren zal moeten worden.

ningen. Het zal een sieraad voor dé 
buurt worden, waar de goede 
boeken kunnen worden geleend en 
gelezen. Belangrijk voor de kinderen 
en voor ٧؛؛ !

Honderden woningen zijn voor de nieuw geopende 20e-eeuwse moderne 
herberg afgebroken
met veel aktie, moed en spoed van cws, AKZ, woo en gemeentebestuur. 
Een stukje buurt ging hier op deze plek teloor.
Niemand zal daar nu op dit feestelijke moment om huilen 
de armoe en verschopping woedde in dit gedeelte van de buurt 
ruim honderd jaar alom.
Verkrotting en Verpaupering! Een schande dat zoiets nog zo lang 
bestond!
□e ratten hadden het de laatste jaren voor het zeggen 
alhoewel het menselijke warme kontakt juist hier bestond 
en voeding/sturing gaf een menig stukje maatschappelijke strijd 
van de verworpenen der aarde.

Donderdag 22 mei was de officiële 
opening van het bejaardencomplex 
'De Bogt' en 'Westerbeer'. Hier om 
heen feest voor de schoolkinderen. 
Een receptie waarbij Wethouder 
voor de Sociale Zaken de Heer L. 
Kuyper aanwezig was en opende. 
Chris de Vries — voorzitter w o o  
Spaarndam — hield een uitstekende 
*oespraak (zie elders in deze de 
krant) waarbij hij bepaalde eisen/ 
ideën over het meedenken van de 
buurt bij het gebruik van deze 
voorziening naar voren bracht.

Voor de rest heett de gemeenteraad 
besloten —onder druk van een 
demonstratie uit de buurt -em een 
bedrag van 3 miljoen gulden te 
besteden aan projecten in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 
Eén van de projecten hiervan is de 
verbouwing van het Polanen- 
theater, dus ook het kantoor van 
het wijkopbouworgaan. Hier een 
stug en moeilijk overleg met de 
gemeente, zodat het zal worden 
zoals de buurt het zich voorstelt. In 
het geheel zijn het ٦© projecten.
De onderhandelingen om te komen 
tot de bouw van een nieuw kinder- 
dagverblijf 'Prinses Marijke' in de 
Westzaanstraat zijn in volle gang. 
Verder eist de buurt dat er spoedig 
een aanvang wordt gemaakt met de 
uitvoering renovatie speeltuin 
Spaarndammerkwartier en clubge- 
bouw. Alle gesprekken en onder- 
handelingen zijn al gevoerd door 
het prima bestuur van de Speeltuin. 
BEGINNEN NUÜ!

Hier wordt nogmaals uw aandacht 
gevestigd op een fijn en goed 
gebeuren in de buurt. De bejaarden- 
club 'Open Huis'. Elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen koffie- 
drinken en ontmoeten oudere 
buurtbewoners elkaar in het Pola- 
nentheater van +9.30 tot 11.30 
uur Altijd druk en gezellig. Hier ook 
met een prima bestuur van eigen 
mensen. Voor een verslag van een 
bustocht van deze club zie elders in 
deze krant.

vervolg op pag: z

De sloop van woningen en nieuwbouw is nu — na tien jaar werken — 
eindelijk volbracht.
Het daarvoor in de plaats gekomen bejaardencentrum is mede met felle 
akties vanuit de buurt to t stand gebracht.

Wie herinnert zich nog de onwezenlijke dichtgetimmerde huizen met hier 
en daar vergeten oudere bewoners.
Wie heeft nog weet van de woon- en menselijke ellende — voorafgaand 
aan de bouw
van wijlen Oma Kits en anderen.
Wie hallucineert nog van dat grote open gat, gelijk
gelijk een bomkrater uit de 2e — of was het de 3e? — wereldoorlog?

Aanwezigen, de buurtorganisaties zijn blij met de Bogt/de Westerbeer — 
als symbool, als bolwerk
van iets dat ooit genoemd werd: dé typische Spaarndamse mentaliteit. 
Vechten, knokken voor reële zaken. Eerlijk en oprecht.

Tot zover de toespraak van Chris de Vries.
Verder ging hij in op het reilen en zeilen in het bejaardencomplex — waarbij 
hij reeds gesignaleerde knelpunten niet uit de weg ging — en sprak de 
hoop uit op een hechte samenwerking tussen buurt en bejaardencomplex 
van nu af aan.

Toespraak van Chris de Vries ter gelegenheid van de opening وما« het 
bejaardencomplex de Bogt/de Westerbeer, op 22 mei 1980.

Geachte buurtgenoten, bewoners, aanwezigen,

Rijker zijn zij, die lief en leed in eendracht dragen — jaar in, jaar uit — met 
en in hetzelfde sociaal gewricht.
Armer zijn zij, die ontvreemd en onthecht van recht en goede zaken 
de tijd vermorsen in onherbergzaamheid en perspectiefloos vergezicht.

Een woon- en verzorgings-voorziening uit menselijke nood geboren 
de Bogt*de Westerbeer - bolwerken tijdloos in bestaan 
zij brengt het armer en het rijker zijn tesaam op enen weg, 
die raak- en draagbaar maakt de vrees en angst 
het einde nadert.
De Bogt/de Westerbeer — een zekerheid voor velen 
niet meer weg te denken uit ons buurtbestaan.

Een buurtbestaan — géén zuivere vorm van ego'i'sme 
zoals veelal wordt verdacht.
Het is een emotionele siddering, die voortvloeit uit
verbinding houden met je levend-maatschappelijk en materieel bestaan.

ER GEBEURDE VAN ALLES, ER GEBEURT WEER VAN
een pracht school geworden. Waar 
de kinderen uit de buurt zich 
kunnen bekwamen. De oude 
Hebronschool is inmiddels in de fik 
gestoken en wordt momenteel 
afgebroken. Hopelijk dat binnenkort 
daar kan worden gestart met de 
bouw van woningen. Terwijl dit 
geschreven wordt rijdt de brand- 
weer door de buurt weer een fik. 
Het laatste gedeelte van de oude 
Hebronschool of de nieuwe Spaarn- 
dammerschool? Het is niet te zien. 
Wel is het godgeklaagd, waar 
zijn w ij gewone mensen mee 
bezig?

De bouw van de sporthal in de 
Zaanstraat vordert gestaag. De 
verwachting is dat deze in septem- 
ber, begin oktober wordt geopend. 
Buurtvertegenwoordigers zijn in 
gesprek met de gemeente en de 
Amsterdamse Sportraad om deze 
sporthal buurtgericht te gebruiken, 
vooral voor onze eigen mensen en 
sportclubs uit de buurt. Dit is weer 
iets nieuws voor de instanties, hier 
moeten structuren worden door- 
broken. Dat is zo moeilijk voor ze.

In de Spaarndammerstraat gaat het 
goed met de bouw van de nieuwe 
bibliotheek met daarboven 10 W O -

ALLES, IN □E SPAARNDAMMERBUURT
kinderen kunnen zijn Echter over 
het wezen van het fascisme, over 
bevrijding en vrede en wonen- en 
dat is belangrijk — was genoeg te 
horen en te zien.

De goede oude Spaarndammerbuurt — een oprechte arbeidersbuurt — is 
fengzaam maar zeker op weg zich te herstellen van het 'renovatieleed'. 
Weet ٧ dat wat in deze buurt is gebeurd en gebeurt de aandacht van heel 
Nederland trekt. Wij kunnen wel stellen van heel de wereld. Bijna dagelijks 
komen bussen of individuele personen — vaak bouwkundigen of mensen 
die met renovatie bezig zijn — onze buurt bekijken/bezichtigen. Een paar 
maanden geleden heeft het wijkopbouworgaan nog mede een excursie in 
de buurt georganiseerd voor mensen van de Verenigde Naties. Twee 
bussen vol met mannen en vrouwen uit Rusland en Amerika, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland en Oost Europese landen.
Ondertussen gaat het buurtgebeuren, het leven door. Hieronder worden 
enige lopende zaken vermeld, dat nooit volledig kan zijn: er gebeurt teveel.

In de vorige aktiekrant heeft ٧ het 
kunnen lezen. De ombouw van de 
school op het Zaandammerplein tot 
een mooi en volwaardig buurthuis 
'Spaarndam' is in volle gang. 
Helaas hebben de aannemer en de 
arbeiders veel last van vernielingen. 
DIT IS EEN GROTE SCHANDE 
VOOR DE BUURT!!!

Op woensdag 18 juni is de 
gerenoveerde en vernieuwde 
Hebronschool in de Oostzaanstraat 
officieel in gebruik genomen. Dit is

van het fascisme en beëindiging 
van de oorlog gevierd. Helaas 
werkte het weer niet mee, een 
koude en gure wind waaide. Toch 
was het een geslaagd feest. 
Natuurlijk totaal anders dan 35 jaar 
geleden. De maatschappij is ook 
veranderd. Er was veel muziek 
en vrolijkheid. De buitenlandse 
arbeiders deden volop mee. met 
hun stands over de toestand in hun 
landen. Veelal moet daar de arbeid 
nog bevrijd worden. Vijfendertig 
jaar geleden was het in Nederland 
ook niet zo best. Met hun vrouwen 
en kinderen horen zij erbij. Er was 
een Surinaamse eetkraam, een 
Surinaams orkest speelde. Er had 
misschien iets meer feest voor de

Om te beginnen de herdenking op 4 
mei j.l. van de oorlogsdoden. 
Honderden buurtbewoners waren 
die avond naar het gedenkteken op 
het Zaanhof gekomen. Rond deze 
herdenking was een programma, 
dat geheel werd verzorgd door 
buurtbewoners. Waar onder onze 
eigen Spaarndammerbuurtse ٨١٧- 
ziekvereniging Tavenu. Vooral het 
meedoen van de kinderen van de 
diverse scholen uit de buurt was 
geweldig. Veel buurtbewoners en 
organisaties legden bloemen en 
bloemstukken.
Het geheel was een goede en 
indrukwekkende herdenking, de 
buurt waardig. Zo iets vereist nog 
een hele organisatie. De leden van 
de C.P.N. afd. Spaarndammerbuurt 
hadden hierin een groot aandeel. 
Waarvoor bedankt. (Een ieder of 
welke politieke groepering in de 
buurt, die tegen het laatste bezwaar 
heeff, wordt hierbij uitgenodigd 
volgend jaar te komen helpen).

Verder heeft de Spaarndammer- 
buurt met andere omliggende buur- 
ten in het Westerpark de bevrijding



BEJAARDEN
OPSTAP
VERSLAG BUSTOCHT  
'HET OPENHUIS ' ء  M E I J.L.

De bejaarden op reis met 'het 
Open huis' een dagje met de bus 
weg. 's morgens om ة ٧٧٢  allemaai 
aan de koffie, om half negen 
vertrok de bus, er was al direct een 
goede stemming.
Door de Betuwe, die mooi bloeide, 
naar Rhenen waar de lunch wachtte 
Dat was prima verzorgd. Om 13.30 
weer de bus in.
Een mooi gedeelte van ons mooie 
Nederland ging aan ons oog 
voorbij. Om 15.15 consumptie 
pauze in het restaurant"t Brughuis' 
te Meerkerk waar wij op kosten van 
het bestuur ons de drankjes goed 
lieten smaken.
Weer een mooie tocht naar Restau- 
rant 'Maurits Hoeve' in Maartens- 
dijk waar ons een prima diner werd 
opgediend met weer een drankje 
van het bestuur. Al met al een 
mooie dag voor onze bejaarden.
24 Juni weer een mooie bustocht, 
bejaarden geniet er van zo lang het 
nog kan.
Geniet van het leven, 't  is later dan 
je denkt.

Teun Meijer

Van onze speciale
verslaggever

Gisteren was er een demonstratie 
van de Spaarndammerbuurt en de

We vertrokken bij de tunnel. We 
begonnen de kinderen op paarden 
te zetten. We gingen door de stad 
naar het stadhuis toe. We konden 
er eerst niet door. Tavenu liep 
voorop in de stoet.
Er gingen veel mensen mee. De 
mensen van de kinderboerderij, het 
buurthuis, het Polanentheater, Hes- 
pa, de speeltuin, scholen en 
kinderen. Ik ging met de kinder- 
boerderij mee.
Er was een auto met een kar er 
achter met kippen, ganzen, scha- 
pen, geiten en de hond. Achter de 
kar liepen Donna, Bontekoe en nog 
twee ponny's. Toen we er waren 
moest Ik de kaas aan de burge- 
meester geven. Toen het afgelopen 
was moest bijna iedereen in de bus, 
en ik en de anderen gingen met de 
paarden naar de boerderij.
We liepen op de Nieuwendijk met 
de dieren! Toen we daar liepen 
gingen we een sexshop binnen met 
een paard.
Toen we weer op de boerderij 
waren gingen we naar huis. Ik ging 
naar Starsky en Hutch kijken en 
toen ging ik slapen. 0  ja, ze riepen 
door de microfoon: 'dat is toch heel 
normaal, wij willen een gymlokaal!' 
en: 'aktie, aktie'.
Onze buurt zou drie miljoen gulden 
krijgen, en we hebben het nog altijd 
niet. Aktie, Aktie!!!
Als we het niet gauw krijgen, dan: 
aktie, aktie,!!! Dat zei Chris door 
de microfoon. Het Polanentheater, 
dat moet verbouwd worden. 
AKTIE, AKTIE!!!

Tonie de Jager

(Voor de Aktiekrant! Op school 
getypt!)

DE HEBRONSCHOOL 
ONDER EEN NIEUW DAK

Na }arenlange voorbereiding en p raa^erk  is het ons dan eindelijk gelukt. 
De kleuter- en de lagere school zijn verhuisd naar de gerenoveerde school 
in de Oostzaanstraat.

de inrichting van de nieuwe school. 
Op de begane grond is de 
drieklassige kleuterschool gehuis- 
vest met een grootspeellokaal. Op 
de eerste en tweede etage vinden 
we de lagere school plus een 
gemeenschapsruimte. De lokalen 
zijn ruim en licht. Ook hebben we 
nieuwe meubilair gekregen. Verder 
is er een gezellige speelplaats. 
Kortom een school om trots op te

Dit stukje biedt te weinig ruimte om 
goed te kunnen beschrijven hoe de 
nieuwe school eruit ziet. Trouwens 
٧ kunt beter zién dan lézen hoe het 
er uit ziet. We zouden dus willen 
zeggen: Komt ٧ eens langs. De 
Spaarndammerbuurt is weer een 
mooie moderne kleuter- en lagere 
school rijker!

Vorig jaar na de zomervakantie is 
men begonnen met de voormalige 
kleuterschool de Veulens op te 
knappen en in mei was de 
verhuizing een feit.
Wij, team en ouders, zijn heel erg 
blij met de volgens ons zeer mooi 
geworden ruimte. Wij blijven het 
echter jammer vinden dat onze 
peuterklas niet in hetzelfde gebouw 
ondergebracht kon worden en dat 
er tijdelijk geen goede gymnastiek- 
accomodatie is. Deze nadelen zijn 
hopelijk spoedig opgeheven zodra 
de nieuw te openen sportzaal 
gereed is, waar de kinderen gymna- 
stiek zullen krijgen en waar ook de 
peuters terecht kunnen. De peuters 
worden tijdelijk opgevangen in het 
gebouwtje van de speeltuinvereni- 
ging aan de Zaanstraat. Nu iets over

SPOORZICH^
VORDERT

Heijmans Bouwmaatschappij is 
hard aan het werk. De afgelopen 
maanden is het nodige gesloopt en 
nu wordt er weer gebouwd. Ze zijn 
ongeveer gelijk met het bouw- 
schema dat ze hadden opgesteld. 
Soms zijn er wat tegenslagen, soms 
ook meevallers. Ze bouwen in fases, 
wat wil zeggen dat Spaarndammer- 
straat 16 eerder opgeleverd gaat 
worden dan Houtmankade 78. 
Volgens het schema is dat nu 
ongeveer oktober 1980 to t maart 
1981. Het complex ziet er misschien 
nog kaal uit, zodat ٧ zich afvraagt 
of die data wel kloppen, maar zo 
staat het in het schema en laten wij 
het blijven hopen.
Na de vakantie zal er meer over 
gezegd kunnen w©rden. Maandag 
16 juni was er weer bouwver- 
gadering; daar is ook weer aan de 
orde gesteld dat de terugkerende 
bewoners nog steeds geen definitief 
bericht over de terugkeer hebben 
ontvangen. Zo blijft er voor de 
bewonerscommissie telkens wat te 
doen. W ij blijven alert.

Tineke Groot

VO؛ WASSENEN OP
HERHALING
Er werd mij gevraagd een kort verslag te geven over hoe ik er toe gekomen 
ben om mij aan te melden voor deze cursus.
Daar ik door persoonlijke omstandigheden nogal over een dosis vrije uurtjes 
beschik, en die tijd nuttig wil besteden, ben ik ertoe gekomen ٥^  mij op 
tegeven voor deze cursus.

op te geven voor de cursus. Ik heb 
er tot de dag van vandaag nog geen 
spijt van dat ik eraan begonnen 
ben, want ik kan merken dat je zelf 
erg kritisch wordt op het foutloos 
schrijven van brieven en corres- 
pondentie. Ook de gesprekken van 
de cursisten zijn van vitaal belang, 
dit als leidraad voor een goede sfeer 
en samenwerking van cursisten en 
leerkrachten.

Dhr. Koenders

De artikfcitjes in de Aktiekrant 
hebben ook een doorslag geven.Ik 
dacht mijn Nederlandse taal en 
algemene ontwikkeling weer wat op 
halen, voor mijzelf en ٠٨١ de 
kinderen eventueel nog wat te 
kunnen helpen met hun huiswerk. 
Ik stond er eerlijk gezegd even 
vreemd tegenover, met zo het idee: 
'Moet je dat nog doen op die 
leeftijd?' Maar die drempelvrees 
was gauw overwonnen, en toen 
stapte ik naar het buurthuis om mij

LEZEN EN SCHRIJVEN

Je denkt dus ook dat de andere 
mensen op de cursus meer kunnen 
dan jij. Iedereen had een hele grote 
drempelvrees. Maar eigenlijk viel die 
de eerste keer al weg. We 
merkten dat iedereen voor hetzelfde 
kwam.
Nu raden we alle mensen, die niet 
of moeilijk kunnen lezen en schrij- 
ven, aan om de cursus in het 
buurthuis te volgen.
WILT u ER W AT MEER OVER 
WETEN? KENT u MENSEN M ET  

١٧؛/  u SAM EN NAAR ه  ء  
CURSUS WILT?
Bel dan o f kom langs bij:
Lex van Andel 
BUURTHUIS SPAARNDAM 
Nova Zembla straat 90a 
Tel■: «9 97 70

Myriam Baaten 
BUURTHUIS DE PIRAAT 
Roggeveenstraat 12 Tel.: 247589

CURSISTEN VAN DEZE 
CURSUS'LEZEN EN 
SCHRIJVEN' VERTELLEN

De meesten van ons hebben niet 
goed lezen en schrijven geleerd 
omdat ze in de oorlog op de lagere 
school zaten.
En in de oorlog kwam er van het 
naar school gaan vaak niet veel 
terecht. In het dagelijks leven moet 
je veel schrijven. Denk maar aan het 
invullen van belasting en kinderbij- 
slagformulieren of het aanvragen 
van een wegenbelastingformulier. 
Of aan het schrijven van brieven of 
ansichtkaarten aan familieleden of 
kennissen. Daarbij komt het gevoel 
dat je er eigenlijk toch niet echt 
bijhoort in de maatschappij als je 
niet kan schrijven.
Allemaal zagen we er verschrikkelijk 
tegenop om de eerste keer naar de 
cursus in het buurthuis te gaan. Het 
helpt wel een beetje als je samen 
met een bekende of familielid gaat. 
Dan heb je erg veel steun aan 
elkaar.

WAREN Al ا F MENSEN WIJS EN 
DENEN ALLENWEL,
HET LEVEN WAS EEN PARADIJS, 
NU IS HET VAAK EEN HEL.

P.S. Wij nodigen hierbij de schrijver 
uit om contact op te nemen met het 
C.W.S., opdat hij ook gaat deel- 
nemen als buurtbewoner in het 
overleg.
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Zo kan nog worden doorgegaan, er 
gebeurde van alles er gebeurt weer 
van alles iri de Spaarndammerbuurt. 
Echter de vrijwilligers-organisaties 
van buurtbewoners, die hiermee 
bezig zijn, het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt en het 
Wijk Opbouw Orgaan 'Spaarndam' 
met de wijkraad kunnen nog vele 
actieve buurtbewoners gebruiken. 
Oude en jonge — vooral de laatste. 
Denk er eens over na. Neem 
contact op met actieve buurtbe- 
woners, die ٧ kent of vraag 
inlichtingen bij bovengenoemde or- 
ganisaties. Boeiend en soms moei- 
lijk dit werk, maar je denkt mee, je 
werkt mee aan je ei^en bu^rt, aan 
je eigen woonomgeving en je eigen 
ontwikkeling.

ER MOET NOG VEEL GEBEIJREN!

Mededeling van de redactie:

In verband met de grote hoeveel- 
heid kopij deze keer weer, hebben 
we deze krant weer in een kleinere 
letter dan u gewend bent, laten 
zetten. M ocht u d it moeilijker 
leesbaar vinden, dan horen w ij dit 
graag van u. Het is niet onmogelijk 
dat we in de toekomst vaker deze 
kleinere !etter zullen gebruiken, als 
de reacties positief zijn.

INGEZONDEN BRIEF
«وما ٠٠٨  buurtbewoner ontvingen w ij onderstaande brief, 

adres b ij de redactie bekend
g ا  Amsterdam 1-5-'80

Lijkt het ٧ niet beter, alvorens de buurt op te roepen voor demonstraties 
etc. naar het stadhuis, de mensen er op te wijzen dat ze allereerst ZELF 
voor hun woonomgeving moeten zorgen en dit niet HELEMAAL aan het 
stadsbestuur kunnen overlaten.

hoofd waaien en dat je gezellig in 
het Westerpark kunt gaan zitten, in 
de zon, op het gras en niet op een

—  İ.P .V . Een middag lang een 
demonstratie te organiseren, zou- 
den we beter het stadsbestuur 
kunnen laten zien dat we de stads- 
restauratie tot nu toe waarderen en 
daar blijk van geven door met al die 
mensen, die ook tijd hebben voor 
demonstreren, de straat schoon te 
maken, hondentoiletten aan te 
leggen, de parken te onderhouden, 
plantjes planten tegen de huizen om 
de straten een wat vrolijker aanzicht 
te geven.
Ik geloof namelijk dat de Spaarn- 
dammerbuurt één van de wijken Is 
die het stadsbestuur de meeste 
aandacht geeft, zoals te zien is aan 
de grootse restauratie van de 
'Amsterdamseschool' en het toch 
wel vlotte verloop van nieuwbouw 
en woningverbetering. Maar door 
de achteloosheid van de bewoners 
vervuilt (=  vervalt) de buurt weer 
net zo snel.

-  Probeer de 'WIJKVERBETE- 
RING’ van binnen uit te laten 
komen — door de vervuiling lijkt 
het, volgens mij, op het stadhuis 
steeds meer op, STANK VOOR 
DANK.

Paul Oostind'rën

Moedig de bewoners aan, op de 
eerste plaats, de buurt schoon en 
netjes te houden, als je niet voor je 
zelf kan zorgen verwacht dan niet 
dat iemand anders het voor je kan 
doen!
mensen smijten hier alle kranten en 
folders zonder blikken of blozen zo 
op straat, vuilnis staat dagen lang te 
stinken in uitelkaar vailende dozen 
op de stoep, je glijdt op die stoepen 
tussen de ene hondendrol naar ■de 
andere, en ook voor de vele snack- 
bars gooien de buurtbewoners alle 
troep, zonder er naar om te kijken, 
zo achter zich op straat, blikjes, 
bakjes, satésaus en halfvolle zakjes 
patat.
De buurt is prachtig gerestaureerd 
maar de mensen kan het geen 
moer schelen — misschien dat ٧ ze 
daar eens op kan wijzen in uw 
Aktiekrant İ .P .V . ze op te roepen 
massaal op ta trekken naar het 
stadhuis. —
Comité Wijkverbetering Spaarndam- 
merbuurt is uw naam... zoek het 
dan ook op de eerste plaats IN de 
buurt.
٨٠  mentaliteit van de mensen 
veranderen lijkt het meest nood- 
zakelijke om een begin te maken 
met 'WIJKVERBETERING' zodât je 
dan eindelijk eens op straat kan 
lopen zonder dat er kranten om je

commissies en overlegsituaties met 
de gemeente (de gemeente kan 
echter inderdaad niet alles doen) 
Vooral van de kant van de Stads- 
reiniging hebben wij vaak veel 
medewerking. De reinigsmannen 
met hun kar en bezem in de straat 
mesten de stal weer elke keer 
schoon.

We geloven ook dat deze straat- en 
buurtvervuiling door een minder- 
heid van de bewoners wordt 
gepleegd. Echter een minderheid 
die een negatieve stempel drukt. 
Het is het probleem van de 
individuete mens — in dit geval de 
rotzooimaker — tegenover zijn 
medemensen — die het netjes 
willen houden —.
Tenslotte willen wij een versje 
memoreren, dat oude socialisten 
nog we! kennen, het werd vroeger 
vee! geciteerd. Het heeft naar onze 
mening nog niets aan kracht 
verloren en laten wij er allemaal 
eens over nadenken.

commentaar van de redactie

De redactie van de Aktiekrant is 
het volkomen met briefschrijver 
eens. Echter wij zijn van mening, 
omdat je het één doet, moet je het 
ander niet laten. De demonstratie 
waarop schrijver doelt, en waaraan 
honderden buurtbewoners van 
groot to t klein deelnamen, heeft 
een prima resultaat opgeleverd, 
zoals het eindelijk ten uitvoer 
brengen van nieuwbouwplannen 
van het kinderdagverblijf, ver- 
nieuwing van de speeltuin op het 
Zaandammerplein en van het Pola- 
nentheater. Dit zal de buurt dus de 
bewoners weer ten goede komen. 
Voor ons is het ook vaak teleur- 
stellend — in het bijzonder voor de 
oude activisten, die de jaren lange 
strijd achter de rug hebben — hoe 
mensen met de nieuwe huizen en 
voorzieningen kunnen omgaan.
Het is momenteel nog een 'rot- 
zooitje' in de buurt door nieuw- 
bouw/renovatie, vernieuwing riole- 
ring en bestrating. W ij hopen dat 
als de buurt, voor wat deze werk- 
zaamheden betreffen, weer to t rust 
is gekomen, dat die bewoners die 
dergelijke vervuilingen plegen ook 
tot bezinning komen. Wij kunnen 
briefschrijver met onze hand op het 
hart verklaren, dat de aange- 
haalde zaken ook de volle aandacht 
hebben van die buurtbewoners/ 
activisten die zitting hebben in
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krijgen. Deze keer tw ee reacties van twee bewoners, een ؛٠ buurt
,oudere bewoonster ٠٠٨ jongere en

THUIS IN □E 
ZEEHELDENBUURT

vinker en later veenwerker. Toen 
mijn kinderen klein waren een 
dochter en twee zoons, gingen ze 
hier naar school. Natuurlijk ging het 
met ups en downs, vuile voeten, 
opgebroken straten, veel vieze 
ramen, lekke fietsbanden door al 
het glas en ga zo maar door. Maar, 
als we na lange of korte afwezig- 
heid weer in de buurt kwamen, 
hadden ١١١̂  altijd het gevoel echt 
thuis te komen.

Gerrie Dijk van Bladeren

Naar aanleiding van ٧ schrijft in de 
krant van mei, is hier mijn reactie. 
Zolang het huis op de hoek van
□iemenstraat/Houtmankade er
staat heeft er altijd een Dijk 
gewoond.
Mijn man woont hier zijn leven lang 
(66 jaar!) en ik sinds ons trouwen. 
£٢ is hier veel veranderd o.a. bij de 
brug, waardoor de van Diemen- 
straat een snelweg werd, wat de 
huizen niet ten goede kwam.
We hebben hier in de buurt altijd 
met plezier gewoond, ook door het 
werk van mijn man, eerst parle-

WAT IS ERVOOR ONS 
IN □E BUURT

de Withstraat bijvoorbeeld is ook 
zo'n groep, maar die hebben hun 
eigen clubhuis. Je ziet ze haast 
nooit. Dat kan hier toch ook? Ik heb 
dat krantje gelezen waarin gevraagd 
wordt om zo'n jongerenhuis. Maar 
daar heb ik nooit meer wat van 
gehoord.
Maar er wordt wel van alles aan 
gedaan om een speelstraat voor de 
kleintjes te maken, terwijl er een 
speeltuin is en ook nog het pleintje! 
WAAROM KAN DAT WE ا ? Dat is 
iets, wat ik niet begrijp.

een 14-jarige

Voor de jeugd is er in deze buurt 
haast helemaal niets te doen. 
Tenminste niet als je de twaalf jaar 
gepasseerd bent, want niet iedereen 
vindt het leuk om een pingpong- 
balletje te laten springen, of om een 
bootje te maken. Er zijn veel 
mensen, die klagen, dat de jeugd- 
criminaliteit hier in de buurt erger 
wordt, maar dat is toch logisch! Er 
is hier bijvoorbeeld ؛٨  het weekend 
niets te doen. Sommige mensen 
zeggen, dat de jongeren van 15 tot 
19 jaar het toch verpesten. Maar dat 
^ ٢١ toch ook anders! Bij de W itte
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in de goot baas!

minder. Op onze etage is 't  eten 
prima.
Een ander punt wat we opgepikt 
hebben, was een vrije strook voor 
de ambulance bij de voordeur. 
Daarover hebben we toen een brief 
aan de politie geschreven. Die vrije 
strook is er nu gekomen.' Deze 
strijdbare Zeeheldenbuurter heeft

het naar zijn zin in de Bogt. We 
hopen dat dat zo voor hem en z'n 
medebewoners zo zal blijven, en dat 
zij veel woongenot zullen beleven 
aan een zaak waar we met veel 
buurtbewoners jarenlang voor ge- 
knokt hebben.

De redactie

Gesprek met de heer Veldkamp,
voorzitter van de bewonerscommissie van de Bogt.

Op 22 mei j.l. is het bejaardenhuis voor de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt feestelijk geopend. Daarover vindt ٧ in deze krant meer.
Ter gelegenheid van de opening zijn we gaan praten met meneer 
Veldkamp, oud-bewoner uit onze buurt.

te komen to t de oprichting van een 
bewonerscommissie. De bewoners- 
commissie heeft to t taak om alles 
wat niet aan de haak is op te 
pikken.
Een probleem waaraan we gewerkt 
hebben was 't  eten. Daar waren een 
tijdje terug op een etage nogal wat 
klachten over. Maar dat wordt

Meneer Veldkamp woonde voor- 
heen op de begane grond woning 
van het proefportiek in de Dirk 
Hartoghstraat. Voor hem was dat 
geen plezierige woning. Zo werkte 
de venA/arming niet goed en was de 
afwerking van de woning zeer 
slecht. Daar deed de woningbouw- 
vereniging bijzonder weinig aan. 
Omdat meneer Veldkamp een 
aantal klachten kreeg, heeft hij zich 
bij de wijkpost aangemeld voor de 
Bogt. Van een leien dakje is dat niet 
gegaan. Nadat hij de eerste keer 
afgewezen was is hij tegen de 
beslissing in beroep gegaan en 
heeft hij alsnog een plaats gekre-

Meneer Veldkamp: " t  koste onzet- 
tend veel initiatief en doorzettings- 
vermogen, maar ik heb het er voor 
over gehad. Toen ik in de Bogt 
kwam, was nog niet alles bewoond. 
De eerste bewoners zaten er vanaf 
20 november vorig jaar en ik kwam 
op ٦ ٦  december.'
— W at vond ٧ van de Bogt?
'De Bogt maakte op mij een goeie 
indruk. De kamer was mooi. 'T 
leuke is 't  contact met de mensen. 
Hoe langer je hier bent, des te meer 
mensen je kent. We zijn allemaal 
met mekaar.
In april was er een vergadering ٠٠٦٦

ik dat weten?
3
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BESTE 
BUURT- 
BEWONERS
Beste buurtbewoners,
Onlangs ben !k naar de Bogt 
geweest, het nieuwe bejaardencen- 
trum aan de Polanenstraat ٧٥٥٢ de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
٠٨٦ de oude buurtgenoten eens op 
te zoeken.
Na vaak hun hele leven ؛٨  onze 
buurt gewoond te hebben, zitten ze 
nu in de Bogt.
Nou, een hotel kan het niet beter 
doen. Op de vraag hoe men het 
daar ervaarde, was het antwoord 
van een ieder, wat ééntonig, maar 
best wel fijn. Wat een verzorging. 
Ook het eten was goed. De omgang 
met elkaar was gezellig. Vaak zei 
men, was dit bejaardeneentrum er 
maar eerder gekomen. Oude

mensen hebben vaak de Roeters- 
straat voor ogen. Maar dat is de 
Bogt helemaal niet. Zelfs mensen 
uit de zelfstandige Bejaarden- 
woningen in de Westerbeer zouden 
dolgraag over willen stappen naar 
de Bogt. Er zijn zoveel activiteiten, 
dat de mensen niet erg vaak op 
hun kamer hoeven te zitten.
Ik hoop, dat onze bejaarden nog 
lang mogen genieten van een 
verzorgde oude dag in onze buurt.

Succes de Bocht. Ga zo door.

Dien van □ijk

DAN HEEFT UW BUUR- 
MAN OP OE STOEP

GEPOEPT!

KRAKERS  
KOMEN
AFSPRAAK 
NA
In de van Heemskerckstraat 23-31 
heeft zich de afgelopen drie jaar een 
kraakgroep gevormd, waarmee het 
AKZ vrij regelmatig contact had. 
Ondanks dat dreigde een half jaar 
geleden een conflictsituatie, toen de 
krakers in tegenstelling to t het AKZ 
van mening waren, dat er te weinig 
garanties waren, dat op de plek, 
waar zij woonden ook op korte 
termijn sociale woningbouw gereali- 
seerd zou worden. Dat conflict is 
enigszins bijgelegd en de krakers 
zouden vrijwillig vertrekken. Dat is 
ook gebeurd.
Toen de slopers op dinsdag 10 juni 
om 9.00 uur voor de deur stonden 
was de grootste groep ook vertrok-

De enkele achtergebleven 'jeugd- 
toeristen' werden door de voo rzitter  

van de ambtelijke projectgroep 
gewekt en binnen een uur de 
woningen uitgewerkt, zodat om 
10.00 uur de feitelijke sloop kon 
beginnen. Hoewel niet iedere buurt- 
bewoner de artistieke k w a lite ite n  
van de krakers op palen en deuren 
kon bewonderen, kan toch niet 
ontkend worden, dat ook zij hun 
bijdrage geleverd hebben aan het 
leefbaar houden van de buurt.

de redactie

BEZUINIGINGSPGLITIEK SLAAT WEER TOE

LEEFBAARHEID IS QQK 
GNZE ZAAK
Met buurtbewoonster Jannie de Jong zijn wij gaan praten over de leef- 
baarheid in de buurt.
Nu in grote delen van de buurt de meeste woningen nieuw of gerenoveerd 
zijn, houden we ons meer dan in het begin met de woonomgeving bezig. 
Bij een mooie woning past geen rotzooige omgeving!
Een van de zaken, waar we ons ontzettend aan kunnen ergeren, zijn de 
'hondedrollen'.
Dit probleem is de afgelopen 5 jaar, dat we aan dit probleem aandacht 
besteden nog steeds niet verbeterd.
Jannie: Er zijn sinds de acht en een halfjaar, dat ik in de buurt woon, eerst 
in de van Diemenstraat en nu in een gerenoveerde woning in de Rogge- 
veenstraat veel meer honden in de ؛سماه gekomen. Sommige mensen 
hebben hun hond geleerd om in de ٤٢٠٠٢ ؛ء  scheiten, maar het gros van de 
hondenbezitters laat hun hond gewoon op de stoep hun gang gaan.
Van de week kwam m 'n dochter onder de smurrie thuis. Dat is toch 
afschuwelijk. Kinderen kunnen nauwelijks meer op straat spelen. Daar 
moeten we met z'n allen iets aan doen.

Het binnenterrein

En mensen let wel, dit zijn geen uit- 
zonderingen. Iedereen in onze buurt 
heeft z'n eigen stront-sores, dat 
eigenlijk in de krant zou moeten, 
maar de ervaring van de afgelopen 
vijf jaar heeft geleerd, dat deze 
verhalen alleen weinig resultaat 
opleveren.

In het blok waar Jannie woont, 
tussen de Dirk Hartoghstraat en de 
Roggeveenstraat is een vrij smal 
binnenterrein. Veel bewoners heb- 
ben al iets leuks gemaakt op de 
smalle stroken, die men achter de 
benedenhuizen to t z'n beschikking 
heeft.
Maar wat is het probleem ook hier? 
 gemakzucht laten bewoners hun أ؛ال
hond maar even hun gang gaan in 
de tuin. Vanwege de lage afschei- 
dingen, doet die hond dat nu niet in 
z'n eigen tuin, maar juist. . . in 
andermans tuin. Met alle sores van 
dien.
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de woningbouwvereniging en de 
gemeentelijke diensten kunt krijgen.

De HID
DE H.I.D.: bezuiniger nummer één

leder Amsterdams bouwplan moet 
eerst goedgekeurd worden door de 
Hoofd Ingenieur Directeur te Haar- 
lem. Hij moet voor de minister 
bekijken of Amsterdam wel volgens 
de regeltjes bouwt.
Deze man heeft als ambtenaar een 
machtige positie in het hele poltieke 
steekspel, zonder dat een ge- 
meenteraad of de provinciale staten 
ook maar enige contröle op hem 
kan uitoefenen. Zo kan hij b.v. 
zonder motivatie plannen ophouden 
en daarmee de stadsvernieuwing 
stevig in de wielen rijden. De HID 
vond de sloop en het bouwrijp 
maken van de Silo te duur. 
Overigens was meneer van mening, 
dat we met de sloop maar beter tot 
1988 konden wachten, omdat het 
erfpachtcontract afloopt. Maar 
meneer kan ons meer vertellen. Wij 
wachten geen maand, laat staan 
acht jaar. De plannen zijn in gang 
gezet. De HID heeft daar in eerste 
instantie zijn goedkeuring aan 
gegeven. De stadsvernieuwing 
moet doorgaan!

Overleg nog gaande

Tussen de gemeente en de HID 
wordt nu nog overlegd over de 
ontstane situatie. Het AKZ heeft de 
projectgroep gesteld, dat de leef- 
baarheid in de buurt tijdens de 
sloop gegarandeerd moet zijn en 
dat de eerste paal op de afgespro- 
ken datum, februari 1981 de grond 
in moet. Veranderd de situatie door 
het overleg op korte termijn niet, 
dan zك het AKZ zich gaan beraden 
op acties naar zowel de gemeente, 
de provincie als naar het rijk toe.

Frank Belderbos

TEGEIM HET STRONT GEWEID
moet? Is onze buurt leefbaar? Denk 
er deze vakantie eens over na. Laat 
in juli of augustus wat van ٧ horen. 
De adressen zijn bekend. Doe een 
gooi naar de Eretitel:
'De Zeeheld tegen het strontgeweld 
van 1980' De hoofdprijs bezorgd ٧ 
in ieder geval een mooie plant en 
een exclusief interview in 't  Turf- 
schip.

De redactie, met dank 
aan Jannie de Jong

prijsvraag
De Zeeheld tegen het strontgeweld! 
We moeten naar andere wegen 
zoeken, om wat aan het probleem 
van de leefbaarheid te doen. Wij 
van het AKZ hebben de oplossing 
nog steeds niet gevonden. Mis- 
schien ٧ wel.
Heeft ٧ een idee?
Hoe we het vuilnis op straat kunnen 
tegengaan? Hoe we hondenbezit- 
ters aan het verstand kunnen 
brengen, dat hun hond de goot in

—  Silobouwplan mogelijk vertraagd
٧٠٠٢ de zoveelste maal worden amsterdamse stadsvernieuwingsprojecten 
vertraagd door de bezuinigingspolitiek van onze regering. In onze ؛سماه 
dreigt een belangrijk plan ٧٠٠٢ betaalbare sociale woningbouw, he{ 
Silobouwpian, het slachtoffer te worden van deze politiek. Na de ellende 
rond de K en L-blokken staat ٠٢ weer sores ٧٠٠٢ de deur.

Projecten worden 
systematisch 
opgehouden

voor een grote 3-kamer woning en 
f 365,40 voor een grote 6-kamer 
woning. (Huurpeil 1 juli 1980).
Het AKZ heeft zich altijd op het 
standpunt gesteld, dat de stads- 
vernieuwing in onze buurt in eerste 
instantie ؛٨^  goede moet komen 
aan onze bewoners. Dat betekent, 
dat de nieuwe en gerenoveerde 
woningen ook voor Zeeheldenbuur- 
ters betaalbaar moeten zijn. In onze 
buurt zijn in de meeste gevallen de 
gerenoveerde woningen nog wel 
betaalbaar, doch dat is veel moei- 
lijker met de nieuwbouwwoningen. 
Daarom blijven wij met uw steun 
acties voeren en ondersteunen voor 
het betaalbaar wonen. Overigens 
bent ٧ ge'i'ntereseerd in dit nieuw- 
bouwproject. Er is een zeer hand- 
zaam informatieboekje samenge- 
steld, dat ٧ zowel bij het AKZ als bij

Zoutkeetsgracht aan elkaar gekop- 
peld zou worden.
Het totale plan beslaat 60 woningen 
die verdeeld zijn over 30 kleine 
woningen en 30 grote woningen. 12 
2-kamer woningen, 18 3-kamer 
woningen, 28 4-kamer woningen, 1 
5-kamer woning en 1 6-kamer 
woning. In het project wordt ook 
jongerenhuisvesting gerealiseerd. 
Toekomstige bewoners zijn in zo'n 
vroeg mogelijk stadium bij de 
plannen betrokken. Dat zijn er 16. 
Deze toekomstige bewoners be- 
palen zo zelf hoe zij over anderhalf 
to t twee jaar in de buurt in onze 
buurt zullen wonen.
Voor deze woningen zijn al in een 
vrij vroeg stadium huurafspraken 
gemaakt, die neer komen op de 
volgende bedragen: f 257,25 voor 
een kleine 2-kamer woning, f  309,75

We kennen zo langzamerhand het 
klappen van de Haagse bezuini- 
gingszweep. De vertraging van 3 
maanden bij de K en L-blokken is 
ons maar al te bekend. Met een truc 
heeft men daar de zaak op weten te 
houden. Zonder een duidelijke 
opgaaf van reden werd het project 
van de ene bureaulade naar de 
andere overgeheveld.
Toen de actie in de buurt op gang 
kwam en de zaak op het punt stond 
om in de publiciteit gebracht te 
worden en de hele affaire politiek 
'heet' dreigde te worden, kwam er 
binnen een week een telefoontje 
binnen, dat de renovatie toch door 
kon gaan.
Deze systematische vertragingen, 
die Den Haag toepast hebben 
uitsluitend to t doel om te bezuini- 
gen. Hoe langer men er in slaagt de 
projecten op te houden, hoe minder 
de schatkist uit hoeft te betalen. 
Ondertussen schreeuwt men in Den 
Haag nog, dat de gemeenten veel 
te weinig plannen indienen, zodat 
sommige potten niet opgebruikt 
worden. Nu, wij weten zo lang- 
zamerhand wel beter.

Het bouwplan
De silo en de van HeBmskarck- 
straat.________________________

In het overleg tussen AKZ, woning- 
bouwvereniging Eigen Haard, en de 
gemeentelijke Dienst Volkshuis- 
vesting, is besloten, dat de nieuw- 
bouw in de van Heemskerckstraat 
en op de plek van de Silo langs de


