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zieningen bestem d/gered worden. 
Dat ؛s te danken aan die buurtbewo- 
ners, die in novem ber 1978 de boer- 
derij van de Ruyter aan de Spaarrv- 
dam m erdijk bezetten.
Deze bezetting istoen heel m oeilijk en 
een zware strijd geweest, we hebben 
niet alles gewonnen. Echter b lijft er 
voor onze kinderen en onze kindskin- 
deren in elk geval nog w at groen be- 
waard. Over v ijf, tien o f v ijfen tw in tig  
jaar kunnen w e deze actieve buurtbe- 
wonersdankbaarzijn.
Dit is allemaal mensenwerk, alles is 
trouw ens mensenwerk. Je moet ech- 
ter wel de mensen hebben. De laatste 
jaren is het een kleine voorhoede van 
buurtbewoners die actief zijn, ver- 
schrikkelijk actief. Ze hebben beste re- 
sultaten bereikt, kijk maar rond in de 
spaarndam m erbuurt. De instanties 
werken ook met mensen, echter hun 
uitgangspunten en opvattingen zijn 
vaak anders dan die van ons. De men- 
sen ؛٨  de buurt weten het. Dit w ord t 
vaak bewezen als de actieve buurtbe- 
woners worden aangesproken door 
٧ , met uw  m ening o f klacht. Waarom 
doet ٧ echter niet mee in de w ijkraad 
of het comité?

De Spaarndam m erbuurt heeft u nodig

hernieuwde St. Theresia speeltuin 
opgeleverd, deze w ord t ook heel 
m ooi met het c lubgebouw  aan de 
sporthal.
Over die andere speeltuin 'Spaarn- 
dam m erkwartier' op het Zaandam- 
m erplein kunnen we melden, dat we 
de ambtenaren hebben weten op te 
sporen, die zich daarmee bezig hou- 
den. £ ٢ zijn enige m oeilijkheden van 
financiële aard. W ij herhalen onzeeis; 
'de renovatie moet nu zo spoedig mo- 
gelijk zonder verdere vertragingen 
worden aangevangen'.
Dezer dagen heeft ٧ de inform atie- 
krant over bestem m ingsplan over- 
braker-polder in de bus ontvangen. Er 
kom t nu een bestem m ingsplan waar- 
in nog enige recreatie- en groenvoor

W ordt actief, weest actief; doe mee!

Wonen in het industriegebied Spaarndammerbuurt

SPAARNDAMMERBUURTERS 
WE MOETEN,

MAAR KUNNEN WE NOG WEL
DOORGAAN?

w ijkopbouworgaan en het com ité — 
gewone buurtbewoners hoor! — 
hebben geprobeerd mensen aan te 
trekken, die mee w illen denken, on- 
derhandelen en strijden ٠٠٦٦ deze e!- 
sen ingew illigd te krijgen. Hoeveel 
mensen denkt ٧ , d iezich hebben aan- 
gemeld?

De braderie — een jubileum braderie —  is weer achter de rug .D ew inke lie rsu it 
de Spaarndamm erstraat e.0. hebben w eer hun best gedaan om er iets goeds 
van te maken. De meningen over deze braderie lopen uiteen, de ene buurtbe- 
w oner vond hem weer gezellig, de ander had er meer van verwacht als jubi- 
leumbraderie. In elk geval was er veel tezien en te beleven en muziek, veel ؛١١٧ ■ 
ziek. De w inkliersverenig ing organiseert deze braderieën in samenwerking 
met het w ijkopbouworgaan, zodoende zijn er ook altijd kramen van de diverse 
maatschappelijke- en sociale organisaties, welke in de buurt werken o f actief 
zijn; een van de zaken waardoor de Spaarndam m erbuurtbraderie extra inte- 
ressantis.

Erwas ook in form atie over de nieuwe 
sportzaal Bredius en het vernieuwde 
Polanentheater en wat we daarin 
voor activiteiten w illen. In de vorige 
aktiekrant hebben we ook over deze 
zaken geschreven. Het laatste nieuws 
is: De renovatie van het Polanenthea- 
ter is begonnen. Een enthousiaste 
groep van bouwers, ambtenaren en 
buurtbewoners is van plan er iets 
m oois van te maken. Over de sporthal 
s lechtnieuws. M ijnheer de aannemer 
is fa illie t en de b o u w —  de hal is bijna 
gereed —  ligt voorlop ig  stil. De ge- 
meente is in onderhandelingen en 
zoekt naar oplossingen. De opening 
was berekend op begin december, 
gelijk m etSinterklaas, ditzal nu wel la- 
terw orden. W ij houden u op de hoog- 
te. Gelijk met de Brediushal w o rd t een

—  afbreken suikerfabriek — en het 
bouwen van woningen aldaar en de 
aanpak van de Spaarndammerstraat. 
Het kan een hele mooie nieuwe w ijk 
binnen de buurt worden. De belang 
rijkste eisen van de buurtzijn , bouwen 
voo rde  buurt, goede woningen tegen 
betaalbare huren. De mensen van het

Het W ijkopbouworgaan 'Spaarndam ' 
en het Comité W ijkverbetering 
Spaarndam m erbuurt hebben met 
hun v rijw illige rs  weer twee dagen 
ha rdgew ertaom  de buurtte in fo rm e- 
ren over belangrijke zaken op het ge- 
bied van wonen en woonom geving. 
Inform atie over het industriegebied

Sinds een paar maanden functioneert de Overleggroep industriegebied. Deze 
overleggroep houdt zich bezig met het opstellen van een aantal plannen voor 
de invulling van het industriegebied.
Het industriegeb̂؛  is dat deel van de buurt, waar momenteel nog een aantal 
bedrijven gevestigd zijn, zoals de Centrale Suiker-Maatschappij, de CSM, de 
Technische Unie en de werkplaats van de PTT. De gemeente heeft de aan- 
koop van deze bedrijfsterreinen hoegenaamd rond. Als de grond in het bezit 
van de gemeente is, dan zullen de gebouwen worden gesloopt en zal de 
grond bouwrijp worden gemaakt voor woningbouw. Alleen het kantoorge- 
bouw van de Technische Unie, dat deel w at het dichtst bij de Houtmankade 
gelegen is, zal blijven staan.
De door de overleggroep opgestelde plannen zullen aan de buurtorganisaties 
worden voorgelegd, die zich erover zullen uitspreken.

het beste kunnen om schrijven als een 
ontm oetingsruim te.
Het belangrijkste s trijdpunt is echter 
momenteel o f de woningen stedelijk 
dan wel buurtgerichttoegewezen die- 
nen te worden. De buurt stelt zich op 
het standpunt, dat de woningen in 
eerste instantie bestemd zijn voor die 
mensen, die al jaren op een slechte of 
te kleine w oning in de buurt wonen. 
Dat zijn de mensen, die met lede ogen 
hebben moeten toezien, hoe hun bu- 
ren wel naar een nieuwe o f gereno- 
veerd w on ing konden verhuizen, ter- 
w ijl zij vaak in de woonellende achter 
moesten blijven.
In hoofdzaak zijn d it de bewoners uit 
de particuliere sector. De Dienst Her- 
huisvesting heeft vanaf het begin af 
aan een claim w illen leggen op de 
nieuwbouw w oningen om deze van- 
uit het stedelijk urgentenbestand toe 
te wijzen.
Het laatste w oord  hieroverzal voorlo- 
pig nog niet gezegd zijn.
٧  kunt op deze zaken rond het indu- 
striegebied reageren. Voor uw  reac- 
ties kunt ٧ terecht bij het Informatie- 
centrum  van het cws.

Frank Belderbos AKZ

in een woonom geving volgens de ei- 
sen die de buurt daarheden ten dage 
stelt.
Dit houdt in, dat voor het parkeren een 
oplssing op het maaiveld gezocht 
dient te worden. De parkeervo،orzie- 
ningen mogen niet drukken op de 
woonlasten van de bewoners.
In het plan zal rekening gehouden die- 
nen te worden met de bouw van een 
nieuwe basisschool, gecombineerd 
met een kleinschalige sociaal-culture- 
Ie voorziening.

U tgegaan dient te worden van een 
buurtgebonden toew ijzing van de 
woningen van m inim aal 50% van de 
te realiseren woningen.
Een koppeling tussen de aanpak van 
de particuliere sector in de Spaarn- 
dammerstraat, zal de bewoners de 
m ogelijkheid moeten bieden om hun 
w oonsituatie te verbeteren.
Ter toe lich ting: Zolang het nog zo is, 
dat de kosten vooreen parkeergarage 
afgewenteld worden op de woonlas- 
ten van de bewoners, zijn w ij tegen 
parkeergarage. Het parkeerprobleem 
zal op een andere wijze opgelost die- 
nen te worden.

Wonen aan een gracht!

In het industriegebied liggen een 
tweetal grachten. De Le Mare gracht 
en de van Noord gracht. Deze grach- 
ten zijn vrij breed, om datze oorspron- 
kelijk bedoeld waren voor de aan en 
afvoer van de vestig ing van de Wes- 
tersuikerfabriek, de latere CSM, die 
op het centrale deel van het industrie- 
gebied gevestigd was.
In de overleggroep is in discussie ge- 
weest o f de grachten in deze vorm  ge- 
handhaafd moeten blijven o f geheel 
o f gedeeltelijk gedem pt dienen te 
worden. Dit heeft namelijk conse- 
g e n t ie s  voor het aantal woningen, 
dat gebouwd kan worden. A ls de 
grachten geheel of gedeeltelijk ge- 
dem pt worden, dan kunnen zo'n 430 
to t 440 woningen gebouwd worden. 
Bij het niet dempen slechts 270. Voor 
het einde van d it jaar zal er over het al 
o f niet dempen een beslissing geno- 
men moeten worden. Het lig t in de be- 
doeling, dat eind novem ber deze zaak 
in de open-wijkraad op de agenda ter 
discussie zal staan.

Uitgangspunt

Vanuit de buurt is een centraal uit- 
gangspunt geform uleerd, dat echter 
nog niet vastgesteld is. o.a. opdeBra- 
derie, die op 12 en 13 september in de 
Spaarndammerstraat gehouden is, 
hebben al verschillende mensen ge- 
reageerd.
Het voorlopige u itgangspunt is:
In het industriegebied dient sociale 
w on ingbouw gerea l^eerd  te worden, 
betaalbaar voor de bewoners van de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt,

Westen.
De trag iekvand it com plex was,dat de 
woningen voor de buurtbewoners, 
voor w ie ze eigenlijk bestemd waren 
te duur waren. Bewoners uit onze 
bu u rtkun ne nge en / 500,— 600 / —,ف  
aan woonlasten per maand opbren- 
gen. Ondanks de acties, die er in 1977 
door de buurt gevoerd zijn, is het 
woonlastenprobleem  de grootste ba- 
rière gebleven. Nu is het eindelijk zo- 
ver. De aankoop is bijna rond en hope- 
lijk kan er binnen afzienbare tijd  ge- 
bouwd worden.
De voorzieningen, die in het gebied 
gerealiseerd dienen te worden zijn: 
een school en een kleine sociaal-cul- 
turele voorziening. Je zou d it laatste

Wel acht jaarte laat, ma و٢  
nog steeds waardevol

Begin zeventigerjaren, toen de amb- 
telijke projetagroep met de buurt be- 
zig was met het opstellen van een 
plan voor de stadsvernieuw ing, was 
overeengekomen, dat er vervangen- 
de w on ingbouw  zou komen voor de 
sloop van zo'n 600 krotten. Deze krot- 
ten stonden op de plek, waar nu het 
bejaardencomplex, de Bogt- de Wes- 
terbeer gebouwd is. De ve^angende 
nieuwbouw zou op het industriege- 
bied gerealiseerd worden. Dat plan is 
helemaal dem is t in gegaan, om dat de 
gemeente het toen verdom de om het 
industriegebied aan te kopen. Men 
vond he tte  duur.
Dit ging wel ten kosten van vele van 
onze bewoners, d ieu ithun  krot moes- 
ten, geen woning in de buurt konden 
krijgen en gedwongen waren de 
buurtte  verlaten.
In plaats van de toegezegde 500 600 ق 
w oningen zijn er slechts 72 woningen 
gebouwd op de plek van een oude 
zand- en grindhandel aan de Nova 
Zemblastraat, de woningen van het
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Alarmbel gaat voor nieuwe 
buurthuis
De vooruitzichten ٧٠٠٢ het buurthuis aan het Zaandammerplein zijn zeer som- 
ber: de ©pleverdatum is al verschoven naar 1981; de interne verbouw ing 
w ord t maar half opgeleverd; aan voorterrein en voorziening rond binnen- 
plaats w ord t niets gedaan; en wat wel opgeleverd w ordt, lijlrt steeds m inde rop 
wat een buurthuis mag heten.
Hoe kan dat allemaal, w a t zijn de oorzaken? Allereerst, er is te weinig geld be-
schikbaar om  de verbouw ing op een fatsoenlijke m an ie rte  voltooien.
Ten tweede, belangrijke am btelijke beslissingen blijven achterwege, waar- 
door de bouw  stagneert en de kosten nog verder stijgen. Ten slotte is er onenig- 
heid tussen verschillende afdelingen van het stadhuis over w ie form eel eige- 
naar van het gehouw  is (en dus het verzekeringsgeld voor de brandschade 
moet opeisen).

Een andere oorzaak van het tekort- 
schieten van de financiële middelen 
lig t in het niet-incalculeren van tus- 
sentijdse vernielingen. Er is veel tijd 
verstreken tussen het maken van be- 
stek en kostenram ing, en de feitelijke 
verbouw ing. In die tussentijd is nog 
veel van het interieur gesneuveld, 
'/o o r deze kosten w il de aannemer 
niet opdraaien.

besluit 
vorming 
gemeente
Afdeling OGW van grondbedrijf, de 
feitelijke opdrachtgever, en oprichter 
bij de verbouw ing, heeft de afdeling 
Jeugdzaken om extra kredieten ge- 
vraagd. Voor deze twee posten (bui- 
ten-voorzieningen en herstel schade) 
moet een am btelijk apparaat voor- 
stellen maken en besluiten nemen. En 
dat gebeurt niet. Er w ord t veel van 
kastje naar m uur vew ezen, met kluit- 
jes ض het riet gestuurd, enzovoortsen- 
zovoorts. Maar... er gebeurt niets. En 
als het ene onderdeel van het werk 
moet wachten op het andere en als 
daarover geen besluit valt bij de ge-

te weinig geld
Alle betrokkenen (aannemer, archi- 
tect, grondbedrijf en KBGJ) zijn het er 
over eens dat van het begin af aan te 
we in ig geld is uitgetrokken voor de 
verbouw ing. Schuldige hierin isdeaf- 
deling OGW van gemeentewerken, 
die een veel te lage ram ing maalrte. Er 
is gewoekerd met het beperlrte bud- 
get, maar aan de ellende is nog geen 
eind.
Eerst werd de zolder eru it wegbezui- 
nigd, toen de lift, vervolgens nog een 
lokaal. W at overbleef was een ge- 
bouw  waar elke franje afwas, en waar 
geen plaats meer is voor verenigin- 
gen.
Daarna werden nog eens de kosten 
voor om heining en gereedmaken van 
het voorterrein uit de aanneemsom 
gehaald, in de optim istische ver- 
wachting (ook aan am btelijke zijde) 
dat d it later alsnog in meegenomen 
kon worden, ©nder de druk dat het 
anders helemaal niet doorging, werd 
hiermee akkoord gegaan.
Maar het op tim ism e kwam niet uit: 
veel posten blijken hoger u it te vallen 
dan begroot. Toch is een goede voor- 
ziening aan het voorterrein (met na- 
me de muren die overlast voor de om- 
wonenden moeten voorkom en) een 
eerste voorwaarde voor ingebruikne- 
m ing van het gebouw.

Dan maar blijven zitten

Al deze teleurstellingen hebben ten- 
m inste één positie f resultaat gehad: 
Het saam horigheidsgevoel tussen de 
verenigingen is er door versterkt. Met 
elkaar hebben ze afgesproken dat ze 
hun huid ige ruim te pas verlaten alser 
voor elk van hen acceptabele ruim te 
isaangedragen. Plezierig isookda tde  
W ijkraad zich meerdere malen volle- 
dig achter de eisen van de verenigin- 
gen heeft opgesteld.
Laat de gemeente niet denken dat ze 
te doen heeft met een stelletje half- 
zachte verenigingsmensen. Ze heeft 
te maken met verenigingen die be- 
staan uit serieuze leden die er alles 
voor over hebben om hun hobby te 
blijven uitoefenen, die er geen genoe- 
gen mee zullen nemen te worden ver- 
bannen naar onacceptabele ruimtes 
of naar ruim tes buiten ؛١٧٨  buurt. Die- 
zelfde leden zullen als het moet voor 
hun vereniging door het vuur gaan en 
zich met alle m ogelijke acties tegen 
een onredelijk gemeente-beleid ver- 
zetten.

Het lijta te absurd om  waar te z ijn : drie 
afdelingen van het stadhuis (Onder- 
w ijs. G rondbedrijf en Jeugdzaken) 
maken ruzie w ie form eel eigenaar 
van het gebouw is; en dat duurt nu al 
een half jaar. En al die tijd  kan nie- 
mand bij de verzekeringsmaatschap- 
pij het geld innen voor de brandscha- 
de van december 19?9! En zolang dat 
geld niet uitgekeerd is, herstelt de 
aannemer het dak en de onderliggen- 
de lokalen niet. W eliswaar heeft de 
wethouder hierover een duidelijke 
uitspraak gedaan, maar er is nog 
steeds niet naar gehandeld.
En intussen w o rd t alles weer duurder 
en werken deonderbrekingen nog ex- 
tra kostenverhogend.
Het is een schandelijke zaak dat amb- 
tenaren en wethouder keer op keer 
door de buurt geinform eerd moeten 
worden wat op hun afdelingen ge- 
beurt, als in form atie niet b lijkt door te 
komen.
Moet het buurthuis soms eerst een 
cursus 'Am btenaren-op-Herhaling ' 
organiseren! Of een 'huiswerkklas- 
voor-wethouders'?
Het is een g ro f schandaal dat de ge- 
meente zo met onze belangen solt: 
het zijn onze voorzieningen die op het 
spel staan. Met het gemeenschaps- 
geld w ord t zeer onverantwoordelijk 
omgesprongen. De gemeente dient 
op zo kort mogelijke term ijn  aanvul- 
lende kredieten te vinden, en die be- 
sluiten te nemen waardoor de ver- 
bouw ing voortgang kan vinden.

We wachten 
al te lang
opslag, waardoor de ruim te voor TA- 
VENU en het Operakoor onaanvaard- 
baarklein zou worden.
Het allerergste van d it hele verhaal is 
dat de gemeente geen cent op tafel 
w il leggen om  deze zolder bewoon- 
baar te maken. En als era l geld gebo- 
den w ordt, is het alleen voor materi- 
aal en w ord t er van de verenigingen 
verwacht dat ze zelf hun ru im te ver- 
tim m eren en opknappen. En dan te 
bedenken, dat de beide verenigingen 
nu beschikken over 60 m2 bergruim te 
plus kantinevoorzieningen in het O U- 

de buurthu is! Overigens zijn de repe- 
titie-voorzieningen in het nieuwe ge- 
bouw  wel toereikend, zodat met een 
beetje goede w il van de gemeente 
(dat w il zeggen: opknap en bewoon- 
baar maken van de zolder), voor deze 
twee verenigingen het huisvestings- 
probleem u it de wereld kan worden 
geholpen.

De tweede keer

Voor sportvereniging ¥u-A i ziet het er 
allemaal al even belazerd uit. Boven- 
dien maakt zij al voor de tweede keer 
een dergelijk verhuis-probleem  mee. 
Enige jaren geleden werden zij u it hun 
ru im te in de Zeeheldenbuurt ver- 
jaagd om datd ie  voorandere activitei- 
ten bestemd werd. Achttien jaar had- 
den ze ergezeten en zelf een eigen ho- 
me opgebouwd. 25.000 gulden on- 
kosten konden ze achterlaten en op- 
nieuw beginnen in De Schroef. Nu ze 
daar een poosje ziten, kom t weer de 
gemeente, nu om  te vertellen dat op

meente, dan stagneert de hele ver- 
bouw ing natuurlijk enorm.

eigendoms 
kwestie

den: moeten we over een paar jaar 
weer w ijken voor een andere bestem- 
m ing o f w ord t het gebouw gesloopt?

DeCPN-afdeling
Spaarndammerbuurt

Over de CPN kunnen we kort zijn: de 
gemeente heeft beloofd te helpen bij 
het zoeken van een leegstaand w in- 
kelpand in de buurt en heeft vervol- 
gens niets meer van zich laten horen.

W at nu?

Ja, w a t nu —  de verenigingen weten 
het eigenlijk ook niet meer. Een paar 
jaar heen en weer gepraat hebben 
geen enkel resultaat afgeworpen, we 
zijn nog net zover als ten tijde van de 
eerste besprekingen over verbou- 
w ing en verhuizing.
In augustus j.l. hebben de verenigin- 
gen in een brief aan B&w nog eens 
hun wensen en verlangens kenbaar 
gemaakt, wensen die toch niet zo 
verschrikkelijk on redelijk zijn:
—  ¥u-A i vraagt ru im te ter grootte 
van een klaslokaal m et een vaste mat 
en kleedruimte.

Een nieuw buurthuis — 
weg met de verenigingen

—  TAVENU en het Operakoor vragen 
voldoende repetitieruim te, elk 60 m2 
opslagruim te en de m ogelijkheid to t 
voortzetting van hun kantine.
—  De CPN vraagt een winkelpandje. 
Voor alle ruim tes geldt: binnen de 
Spaarndamm erbuurt, van tevoren 
opgeknapt en bewoonbaar gemaakt 
en liefst niet in uithoeken van gebou- 
wen weggem offeld.
Het antwoord van B&w op deze brief 
onderstreept du idelijk het onbegrip 
voor deze situatie dat op het stadhuis 
heerst. De onzekere Van Noordt- 
school, dezolder, kaal en zonder voor- 
zieningen en nog eens de belofte aan 
CPN dat meegezocht zal worden naar 
een onderstukje vorm en de oogstvan 
deze correspondentie. Geen enkele 
oplossing van de (in onze brief aange- 
dragen) problemen, geen enkele toe- 
zegging, alleen maar het antwoord 
dat er toch voor vervangende ruim te 
gezorgd is.
Deze duidelijk door de met deze zaak 
belaste ambtenaren geispireerde 
brief is door de verenigingen als een 
klap in het geicht ontvangen. Zoveel 
onbegrip hadden ze ondanks alles 
niet verwacht.

de plek waar De Schroef staat w onin- 
gen gebouwd moeten worden. Be- 
grijpe lijk  dus, dat ¥u-A i de toekom st 
huiverig tegem oet ziet.
Het gesol met ¥u-A i is een goed voor- 
beeld van am btelijk onbenul. Nadat 
hen ru im te in de voorm alige Plancius- 
school in de Nieuwe Teertuinen was 
aangeboden, was het bijna onmoge- 
lijk de betrokken ambtenaar aan zijn 
verstand te peuteren dat deze school 
buiten de buurt gevestigd is en dus 
ongeschikt voor een typische buurt- 
vereniging als ¥u-Ai. Datzelfde gold 
voor TAVENU en het Operakoor, die 
ru im te in dezelfde school kregen aan- 
geboden.
Vervolgens kwam debuurthu iszolder 
op de proppen, die vanwege vloerop- 
haning, verwarm ing, geen douches 
en ontoegankelijkheid werd afge- 
keurd. Je vraagt je af hoe iemand op 
het idee kom t om  zoiets aante bieden. 
Het laatste aanbod is de d it jaar geslo- 
ten Hudsonschool aan de Tasman- 
straat. De ambetenaar die dit aanbod 
deed kon e£hter op de twee belang- 
rijkste vragen geen antwoord geven: 
w o rd t de boel opgeknapt en is de 
ru im te permanent, met andere woor-

Een voorbeeld van zo'n voorzienink- 
je is de hijsbalk aan de zolder van het 
nieuwe buurthuis, die nodig zou zijn 
om de attributen van het Operakoorte 
transporteren. Deze uitgaaf van een 
relatief lag bedrag blijkt niet of nau- 
welijks te realiseren.
Die hele zolder is trouw ens een ver- 
haal apart. In de loop van de bespre- 
kingen over het onderbrengen van de 
vernig ingen zijn er heel wat doelen 
geweest waarvoor de zolder bestemd 
had kunnen worden. Jam m er genoeg 
zijn de meeste onuitvoerbaar geble 
ken. Een bokskring en een judom at 
kon men wel vergeten, w ant de vloer- 
ophanging was daar niet op bere- 
kend. Bovendien kon geen sportru im - 
te m et douches worden gecreëerd.

Hebben verenigingen recht op een fatsoenlijke ruimte? Dat is een vraag waar- 
op het antwoord voor de hand lijkt te liggen. Toch is het antwoord van de ge- 
meentelijke instanties geen vo lm ondig ja.
Nu het professionele buurt-en clubhuiswerk in onze buurteen m ooi n ieuwge- 
bouw  krijg t lijkt het logisch dat zelfstandige verenigingen die nu ru im te in bei- 
de oude gebouwen gebruiken, mee verhuizen en in het nieuwe gebouw  een 
gelijkwaardig onderkomen krijgen. Niets is echter m inder waar. Het blijk on- 
m ogelijk voor alle huurders ru im te te creëren, het gebouw is eenvoudig te 
klein.
Vier huurders hebben op dit m om ent nog geen acceptabele ruim tegevonden, 
te weten de CPN-afdeling Spaarndamm erbuurt, de sportvereniging ¥u-Ai, 
TAVENU en het Operakoor Spaarndam. W eliswaar zijn er aanbiedingen ge- 
daan, maar u it de ru im te die aangeboden w ord t blijkt meestal alleen maar dat 
deam b tena rend iez ichm e td itp rob leem  bezighouden b itte rw e in ig  begrijpen 
van het reilen en zeilen van verenigingen.

Een hoekje op zolder

w ant de waterle id ing werd niet door- 
getrokken naar zolder. Vervolgens 
bleek dat ook de electriciteitsvoorzie- 
ningen m inim aal zouden zijn en dat 
ookde verw arm ing niet werd doorge- 
trokken naar zolder. Ook zou het 
hoofdtrappenhuis niet doorlopen, zo- 
dat de ruimtes, alleen via de nood- 
trappen bereikbaar zouden zijn.
Het enig mogelijke gebruik dat nu nog 
over is, is opslag voor decors en re- 
kwisieten van het Operakoor en van 
de instrum enten en de muziekbibli- 
otheek van TAVENU. Maar ook d it zal 
zonder behoorlijk licht en verwar- 
m ing problem en opleveren. Boven- 
dien moest ook het buurthuis zelf nog 
een stuk van dezolder gebruiken voor

Rechtvaardige eisen

De eisen die de betrokkenen aan hun 
nieuwe ru im te stellen zijn beslist niet 
onredelijk, ze vragen in feite alleen 
maar ru im te die gelijkwaardig is aan 
hun huidige onderkomen. Het is dan 
ook geen wonder dat de aanbiedin- 
gen van de gemeente steeds weer 
verkeerd vallen en het vertrouwen in 
die gemeente meer en meer daalt. 
W at de verenigingen ook dwars zit is 
dat op a lle r^ i manieren subside 
w ord t verleend aan het professionele 
welzijnswerk, te tw ijl wanneer het om 
de verenigingen gaat er nergens pot- 
jes blijken te bestaan om een paar ex- 
tra voorzieninkjes te kunnen realise- 
ren.



Bureau 
Bestuurs 
contacten
In verband met de vacature Voorpost 
Spaarndam m erbuurt worden per 1 
oktober a.s. de volgende regelingen 
getroffen.
— de spreekuren op de voorpost 

(maandag en woensdag van 10-13 
٧٧٢) zullen vanaf genoemde da- 
tum  normaal doorgang v in d e n .\

—  de werkzaamheden binnen de 
projektgroep zullen zoveel moge- 
lijk worden waargenom en door 
de heerS. p. de Graaf.

Zodra een definitieve benoem ing van 
een nieuwe voorpostfunctionaris 
plaatsvindt zal iku nader berichten.
Ik w ijs  ٧ erop dat indien nodig ٧ zich 
altijd to t het bureau op het stadhuis 
kunt wenden, telefoon 552.2210. 
Vertrouwend ٧ met deze inform atie 
van dienst te zijn geweest, ve rb lijf ik, 
met vriendelijke groeten,

Hoofd Bureau 
Bestuurscontacten 

A. ٥ . Leewis

Loonbelasting 
ingehouden 

vakantiegeld 
AOW

In mei 1980 bemerkten vele onge- 
huwde bejaarden die naast een AOW 
pensioen ook rentezegels o f een heel 
klein pensioen ontvingen, dat van de 
vakantie-uitkering AOW  een fors be- 
drag loonbelasting werd ingehou-

Anderen die m inder dan /  87,24 ren- 
tezegels, pensioen e.d. hadden in 
1979, hoefden geen loonbelasting 
over het vakantiegeld te betalen. Vra- 
gen die hierover o.a. in de Tweede Ka- 
mer aan de M inister van Financiën 
zijn gesteld, hebben geleid to t de toe- 
zegging van de M inister dat volgend 
jaar deze onbillijkhe id zal worden 
rechtgezet.
W at dit jaar betreft, kunt ٧ hierover 
een brief schrijven aan:
M inister van Financiën
Casuariestraat32
2511 VB Den Haag
waarin ٧ een beroep doet op de zoge-
naamde harheidsclausule en ver-
zoekt de ingehouden loonbelasting
terug te geven. Ziet ٧ hier tegen op of
vraagt ٧ zich af of het ook voor ٧ geldt,
dan kunt ٧ zich wenden to t de sociaal
raadsman in uw  w ijk:
Hans Hofman
Knollendamstraat 87
ma., di., do. en vrij. van 9-12 uur.

Concept b^ef 
aan

de Minister 
van Financiën

Aan de M inister van Financiën 
Casuariestraat 32 
2511 VN Den Haag

Excellentie Amsterdam..........

Ik ben ongehuwd en genieteen AOW- 
pensioen met daarnaast /  .... uit ren-
tezegels (pensioen e.d.). M ijn inko- 
men was in 1979 meer dan /
11999,—  waardoor op m ijn vakantie- 
uitkering AOW  het tarie f voor bijzon- 
dere beloningen van 18% werdtoege- 
past.
Als gevolg van deze wette lijke bepa- 
ling heb ik netto m inder on^angen 
dan zonder rentezegels (c.q. pensioen 
e.d.) het geval zou zijn geweest. Ik ver- 
zoek ٧ , met toepassing van artikel 63 
van de Algemene W et voor de Rijks- 
belastingen, de op m ijn vakantie-uit- 
kering ingehouden loonbelasting te- 
rug te geven, aangezien hier m ijns in- 
ziens sprake is van een onbillijkhe id 
van overwegende aard.

Hoogachtend,

N a a m
Straat
Postcode
W oonplaats

NOVEMBER
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Redt de betaalbare 
woningverbetering: 
manifestatie in Den Haag

ren. Verder w ord t er onder meer ge- 
eist dat de verhuiskostenvergoeding 
om hoog gaat van /  3500,—  (een be- 
drag dat sinds 1975 gebruikt wordt) 
n a a r/ 5000,—
Zoals het er nu uitziet w o rd t deze 
manifestatie ondersteund door de 
Gemeentebesturen van de vier grote 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht). Dat betekent onder 
andere dat het vervoer naar de mani- 
festatie gratis kan plaats vinden. 
Diegene die meer inform atie en/of 
m e w؛؛ il kan terecht op het CWS, 
Spaarndammerstraat 143, tel.: 
825853, o f bij Richard Bergman, tel.: 
842762.
Programma voor 8 november, in De 
Loods, Herman Costerstraat, Den 
Haag:

Voor som m igen in de buurt staat er 
m ogelijkerw ijs nog een renovatie te 
wachten, voor anderen is er in de toe- 
kom st nog een verhuiskostenvergoe- 
ding aan de orde.
Nu w ord t zaterdag op 8 november in 
Den Haag door verschillende bewo- 
nersgroepen uit het hele land een 
m an؛festa t؛egeorganiseerd,waarbe- 
langrijke eisen met betrekking to t de- 
ze zaken naar voren zullen worden ge- 
bracht.
Zo w ord t er geëist dat er voor de huur 
na renovatie w o rd t uitgegaan van de 
Vergelijkingshuur (een verworven- 
heid van de Spaarndamm erbuurt, die 
nu door het hele land is overgeno- 
men). W ant als er gebeurt w a t de re- 
gering w il, dat w ord t de huur na reno- 
vatie vaak nog hoger dan die van de 
(ook al veel te hoge) n ieuwbouwhu-

PROGRAMMA
٦ 1.00 ٧ ٧ ٢ : Zaal open (ko ffie , stands)

12.00 uur: ©pening (voorzitter)

12.15 uur: Optreden "D iskus" en "Oude Bes"

12.45 ٧ ٧ ٢  Spreker "K w a lite it, investering en

budgetten bij renovatie

13.00 uur: Pauze

1 3.30 uur: Spreker "H uren en woonlasten bij 

renovatie"

13.45 uur: Muzikaal intermezzo

14.00 uur: Presentatie eisenprogramma 

14.10 uur: Verklaring van de wethouders

14.20 uur: Adhesie betuigeningen en reakties

u it de zaal

15.00 ٧ ٧ ٢ : Overhandiging van het eisenpakket

15.00 uur: Overhandiging van het eisenpro-

gramma aan de m inister

15.20 ٧ ٧ ٢ : A fs lu iting

15.30 uur: Optreden "Asosjaal orkest"

O RG A N ISA TIE 

Landelijk Overleg Renovatie 

meente؛^ met de .؛٨١.$. 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag

De kinderboerderij 
spaarndam kreeg een witte 
ponny

om stadskinderen op deze wijze ken- 
nis te laten maken met de natuur en 
dieren, dat ze d it groots gebaar maak- 
ten.
ENORM/GEWELDIG!!!
٧  kunt deze schoonheid bezichtigen 
op de kinderboerderij aan de Spaarn- 
dam m erdijk.
Namens het bestuur van de kinder- 
boerderij Spaarndam en in het bijzon- 
der de kinderen heel, heel erg be- 
dankt.

CorThesing

Ongetw ijfe ld heeft ٧ tijdens de brade- 
rie, de activiteiten van de kinderboer- 
derij gezien. De konijnen, eenden, 
paarden goed verzorgd door de kin- 
deren. Bovendien was zaterdag 15 
september een extra geweldige dag 
voor de kinderen. Toen werd een w it- 
te pony overgedragen, com pleet met 
zadel en tuig. Zo maar geschonken 
door de fam. Keyzer aan de kinderen 
van onze buurt. ٥٠  Heer en M evrouw 
Keyzer zijn zelf grote dierenvrienden 
en vinden het werk zo sympathiek.

SPREEKUUR

Zoals u ziet: dit is de ruimte van het Comité Wiikverbeterina. Vanaf 1 novem- 
ber is het woon-spreekuur alléén op: maandag- en donderdagochtend, van 
9.30 to t^ .3 0 u u r.
٥ ٢  die tijden kunt u erterecht met al uw vragen, problemen en conflicten inza- 
ke uw huur, het onderhoud of de bewoning van uw woning.

^(t)roerend goed belasting
Een heleboel mensen die een aanslagbiljet en een acceptgirokaart hebben 
ontvangen van de onroerend goed belasting, weten niet precies w at dat nu is. 
Daarom is, ter verduidelijk ing dit artikeltje geschreven.
De onroerend goed belasting w ord t vastgesteld door de gemeente Amster- 
dam. De gemeente heeft deze nieuwe belasting ingevoerd in 1975. D a a ^ ó r ,  
misschien kunt ٧ zich dat herinneren, heette het 'personele belasting'.'De 
naam zegt het al: de belasting w ord t geheven over onroerend goed. Dat zijn 
vaste goederen, zoals grond en alles wat er vast mee isverbonden: gebouwen 
endergelijke.

twee huizen over hetzelfde jaar een 
aanslag krijgen. (Tenzij ٧ natuurlijk 
twee huizen tegelijk bewoonde.)
De hoogte van het bedrag dat ٧ moet 
betalen, is niet voor iedereen hetzelf-

Hoeveel ٧ moet betalen hangt af wel- 
ke oppe^la tae uw  huis heeft, waar- 
voor het gebruikt w ordt, waar het ligt 
en de kwalite it van het huis. Dat laat- 
ste heeft ook met de ouderdom  van 
het hu iste maken, o f het gerenoveerd 
is, o f nieuwbouw.
H©e؛ het bedrag precies w ord t bere- 
kend, is dus voor de meeste huizen 
verschillend. Daarom w ord t dat ook 
niet hier nader uitgewerta.
Heeft ٧ nog vragen, dan kunt ٧ terecht 
bij de sociaal raadsman, Knollendam- 
straat 87 (op ma. di. W O . do. en vr. van
9-12 uur).

Er zijn twee groepen die de belasting 
moeten betalen: de eigenaren én ge- 
bruikers van het onroerend goed.
De meeste bewoners in de buurt heb- 
ben een huurhuis. Dat huis is ook on- 
roerend goed, en als huurder ge- 
bruikt ٧ dat huis. ٧  moet dan de ge- 
bruikersbelasting betalen. Uw huis- 
baas moet de eigenarenbelasting be- 
talen. W oont ٧ in een koophuis, dan 
moet ٧ dubbel betalen: als gebruiker 
en als eigenaar.
Krijgt ٧ een aanslag, b.v. over 1979, 
dan w ord t gekeken waar ٧ op 1 janu- 
 -van dat jaar woonde. Ook al ver آءو
huisde u o p2 jan ua rl,da nm oe tu  voor 
het hele jaar belasting betalen over 
het huis waar ٧ op 1 januari woonde. 
Voor de nieuwe w oning gaat de be- 
lasting dan weer op 1 januari van het 
volgend jaar in. ٧  kunt dus nooit over
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We voeren en dreven naar de ،،^٢١٢ en 
we bleven vastzitten. En de boot 
schom m elde heen en weer. Som m i- 
ge kinderen werden misselijk. Er was 
een man die vertelde wat er g e b e □ ^ 
was met de boot. Hij vertelde dat er 
veel w ind stond en dat het golfde.

Lucienne Tijmes

inleiding
Van 19 to t 26 ju li heeft het buurthuis 
Spaarndam een zeilkamp georgani- 
seerd voor tieners van 12, 13 en 14 
jaar in sam enwerking met de Stich- 
ting Vertrouwen. Met een omge- 
bouwd binnenvaartschip zijn w ij naar 
Friesland vertrokken. In Friesland wa- 
ren zeilboten gehuurd, waarmee w ij 
veel tochten hebben gemaata over de 
Frieze meren, als het weer het maar 
even toeliet. w  -؛hebben een fantast ؟
sche week gehad. Onderstaande fo- 
to 's  en verhalen kunnen d it het beste 
illustreren.

'HetVertrek'
Het buurthuis Spaarndam heeft een 
zeilkamp geopend. We gingen van- 
ochtend dus weg. En maar zoeken en 
wachten op de boot. Maar er kwam- 
geen boot. Toen de leiders, Helma, 
Bernadette, M ichiel, Fons, Greet, An- 
ne, Niels en Gee eraan kwamen zei- 
den ze dat we m et de bus naar Em- 
m eloord moesten, wand daar lag de 
boot.
Ous we liepen naarde bustoe en stap- 
ten in. Toen we wegreden was ik al 
weer een beetje wagenziek. Maar 
toen Fons zei, dat we moesten gaan 
zingen of m oppen tappen.... Nou dat 
werd gedaan. En ik moest overal om 
lachten. Nou en toen ging het alweer 
een beetje met me wagenziekte.
Nou, toen we bij de boot aankwamen 
konden we alle koffers uitladen. Toen 
bijna alles buiten stond begon het te 
regenen. En toen konden we wel weer 
inpakken.
In ieder geval we waren dus al m et de 
boot naar Friesland gevaren. En ze 
hadden gezegd, dat je alleen op het 
gangboord m ocht staan als de boot 
stil stond. Nou, de boot stond dus stil.

Zeilkamp

Verhaaltje van 
Barry'
Op deze boot is het erg leuk. Het is 
leuk ingericht met versiersels die w ij 
gemaakt hebben. Er zijn twee zalen, 
een dagzaal en een slaapzaal. Oaar 
zijn we het meest.
Ik kan een goeie m op vertellen, □ie 
gaat zo: 'Kom t een skelet een café bin- 
nen zegtie: geef m ij een pilsje en een 
dweil...'.
Een com plim ent voor de leiding.

Barrie de Bie

En ik moest natuurlijk weer eventjes 
de eendjes voeren, en dus ging ik op 
het gangboord staan. En ik had alle 
eendjes gevoerd, behalve eentje. En 
die zwom achteraan. En ik wou dat 
eendje ook een stukje brood geven. 
M aartoen zwaaide ikte hard m et m ijn 
arm en toen lag ik in  het water.
Nou, dus ik gillen: 'Help, godverdom - 
me, gooi dan een band naar bene- 
den'. Nou dus hun die band in hetwa- 
ter gooien en ik erin en hunnie trek- 
ken. Nou toen ik weer boven water 
was liep ik in me kleren te soppen. En 
ik liep blauw aan van de kou....

Gerda Köhlmeijer

'Storm'
's M orgens gingen we eten en daarna 
varen naar een plaatsje in Friesland.

De laatste bustocht van het
jaar met Open Huis

PRIJSWINNAARS
LIMMERICKRIJMEN
KNIKKERPOT

Knikkerpot
H etju iste  aantal was 326 
1e p rijs ء : . Poen, Spaarndam m erdijk  
2 7 " ' raadde 324. H ij k rijg t een taart 
van f  ?— ,٠
٧٠٠٢ de 2e en و ء  prijs  m oest ge loot 
worden. Er werd vier m aal 330 opge- 
geven.
2e prijs : M arjo M uller, Houtrijkstraat 
77a"', k rijg teen ta a r tv a n f  7,50 
3e p rijs / Dafne Chung, Westzaan- 
Straat23", k rijg teen bosbloem en van

٠®  prijzen worden bij u thuis ٠٠-  

bracht, u hoeft ze dus n ie tze lfop  te ha- 
/en. Iedereen bedankt ٧٠٠٢ de deelna- 
m e!
Dienstverleners Spaardammer- en 
Zeeheldenbuurt.
Contactadres:Knollendamstraat87.

3e prijs: Feije en Lieske Ouim, West- 
zaanstraat 28' (bloemen van /  7,50)

Er was eens een m an  ١٨ de Spaarn- 
dam m erbuurt
die w erd door zijn v rouw naarde  dok- 
tergestuurd.
M aar ؛©e h ij daar kwam  
schrok de dokterzich lam,
€٨ riep 'W at doe je  h ier?A ls ik jo u  was 
had ik een slager gehuurd'.

eervolle verm elding: Mevr. N. Tim- 
man, Zaanhof97

Er was eens een m an in de Spaarn- 
dam m erbuurt
die werd door zijn v rouw naarde  dok-
te rgestuurd
M aar ٢٠^٨  h ij daar kwam
schrok de dokterzich lam,
w ant h ij was door haar toedoen ver-
zuurd.

Tijdens de braderie van 12 en 13 
september hadden de
dienstverleners in Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt twee prijsvragen 
uitgeschreven:
—  het afmaken van een lim m erick- 
rijm  en het raden van het aantal 
knikkers in de pot.

De prijsw innaars zijn:

Limmerick
1eprijs :P . H.Currière 
Zaanstraat, 257 (digitaalhorloge)

Een ٧٢٥٧١٠ riep onlangs over de 
Spaarndamm erdijk:
'ik m oet niets hebben van dat welzijn- 
gezeik'
M aar toen ze eens klem zat 
om datze geen poen had. 
b leef ze consequent, en zei, 'ove rm ijn  
lijk'.

2e prijs: Celia Leur, Spaarndammer- 
straat 438 (fruitm and van ƒ 15,— )(

Er was eens een m an in de Spaarn- 
dam m erbuurt
die w erd door zijn vrouw  naar de dok- 
tergestuurd.
M aar toen h ij daar kwam
schrok de dokterzich lam,
w ant op z'n bu ik was een bloem  ge-
borduurd.

goed verzorgd, zelfs het beste van alle 
bustochten. Na de lunch naar hetZui- 
derzeemuseum dat de moeite waard 
was om te zien.
Onze penningm eester heeft weer 
eens goed op de centjes gepast, er 
konden weer w at borreltjes af daar- 
voor onze dank.
Ook onze reisleidster, W ilm a, hartelijk 
bedankt voor de goede orde die zij 
w is t te bewaren.
Van Enkhuizen door het mooie pol- 
derland naar N ibbinxw oud voor een 
voortre ffe lijk diner.
Al met al een pracht dag. De bejaar- 
den zien met ongeduld naar de vol- 
gende bustochten uit, maar eerst nog 
Sint Nicolaas en het Kerstfeest vieren. 
W ij mogen terug zien op een goed 
1980, wat de bustochten aangaat. Al- 
len die zich voor de bustochten zo ver- 
dienstelijk hebben gemaalrt, m ijn 
hartelijke dank daarvoor.

Teun Meijer

Het was weer als van ouds, 's mor- 
gens in ons eigen onderkom en waar 
d e ko ffie e rw e e r goed inging.
Het was al direct een gezellige drukte. 
Iedereen was al aan het vissen, om 
half negen in de bus vooreen ritje Fle- 
vo-huis waar nog w at hengels moes- 
ten opgehaald worden.
Vandaar u it met de bus vol zingende 
bejaarden. Onze chauffeur had voor 
leukemuziekgezorgd. Via Purmerend 
naar S chaw oude waar een prima 
koffie-tafel op ons wachtte. Na de kof- 
fie was het dan vissen geblazen. Na 
eerst de dames geholpen te hebben 
gingen de snoeren te water, iedereen 
deed zijn best en ja hoor, George die 
had de grootste vis en kreeg d a a ^o o r 
de eerste prijs om dat een andere bej- 
aarde zijn vis verspeelde.
Tante Door die had de tweede prijs 
met een kaboutertje en een visje. De 
derde prijsg ing naareen m evrouw u it 
de Westerbeer. De vierde prijs was 
voo rons jongste lid n.l. Mia Beekman. 
Na het vissen aan de lunch, die was

Vereniging open huis
Voor de oudere bewoners in de buurt is er Vereniging Open Huis.
Drie keer per week, op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend, van 10 to t 12 
uur, is er koffieochtend in Open Huis.
Open Huis was altijd in het Polanentheater, maar nu d it verbouwd wordt, 
w ordt, de koffieochtend op Knollendamstraat 13 (Hoek Houtrijkstraat).
Drie keer per week is daar dan de m ogelijkheid om  m ede-buurtbewoners te 
ontmoeten, met elkaarte praten en/ofte kaarten onder het genotvan een kopje 
koffie.
In Open Huis w ord t regelmatig een voorlichtingsochtend georganiseerd. Zo 
zijn twee w ijkverpleegsters een keer geweest om iets over hun werk te vertel- 
len en u it te leggen wanneer ٧ hulp in kan roepen. Ook is er iemand geweest 
van alrtiegroep 'Stop de K inderm oord ' om  te vertellen over veiliger m ogelijk- 
heden in het verkeer. Men heeft een dia-voorstelling kunnen zien over de Flori- 
ade en natuurlijk zijn er nog diverse mogelijkheden.
S in t ^ la a ^ a a t O p n  Huis niet o v e c ^ k ja a r w o r d tm e t  veel m ensenuitge- 
breid samen het Kerstfeest gevierd, m et o.a. am usem ent en een diner.
Open Huis organiseert tevens elk jaar een aantal bustochten, w a a ro o r  ieder- 
een altijd erg enthousiast is. 's Ochtends weg met de bus, een m ooie tocht ma- 
ken en natuurlijk regelmatig stoppen om tewandelen o f ergens te zitten en kof- 
fie o f iets anders te drinken. M e s ta l w ord t gezamenlijk gedineerd, waarna de 
bus ٧ w eer naar huis rijdt. Voorzo 'n  bustocht kunt ٧ zich opgeven op de koffie- 
ochtend.
Naast d it alles worden er nog meer activite iten ontw ikkeld. Kom gerust eens 
langs, het heet niet voor niets: OPEN HUIS 
Knollendamstraat 13
Koffie ochtend: maandag woensdag en vrijdag, 10-12 uur.



Ervaringen van oudercommissieleden in 
het onderwijs in de buurt

Het bleek, dat de onderwerpen en di- 
a's veel discussies losmaakten, leder- 
een kwam m et eigen ervaringen. Za- 
ken, die op de eigen school wel o f niet 
goed liepen. Soms deed men elkaar 
ideeën of oplossingen voor een be- 
paald probleem aan de hand. □aar- 
naast werd er ook in form atie gegeven 
over wat er officieel geregeld was 
over rechten en plichten van eerı ه ال - 
dercommissie.
In mei is de cursus gestopt. Het was 
duidelijk, dat lang niet alle onderwer- 
pen behandeld  werden. Iedereen was 
echter zo enthousiast, dat men door 
wildegaan.

de nieuwe \  
cursus
V oordezom e^/akantie iserafgespro- 
ken, dat er een nieuwe  cursus moet 
komen. Welnu, deze begint in sep- 
tember. Voorlopig  kom t de groep  OU- 
dercommissieleden  vier keer bij el- 
kaar. De volgende  ondew erpen  
staan op  het program :
—  het ouderfonds  (hoeveel betalen 

ouders, waaraan w ord t het be- 
steed, wie  beslist erover etc.)

—  de integratie  van de kleuter- en la- 
gere school

—  het werkplan  van de school (wat 
staat erin, w ordt het echt uitge- 
voerdetc.)

Daarnaast zal e rin  oktober of novem- 
ber een avond  georganiseerd  wor- 
den, w a a ro o r  ook leerkrachten van 
scholen uit de buurt uitgenodigd  zul- 
len worden. Op die avond  kunnen cur- 
susleden vragen stellen en kunnen 
leerkrachten in form atie  geven. Ge- 
zien het feit, dat ouders en oudercom- 
missieleden steeds beter geinfor- 
meerd zijn, belooft dat een leuke 
avond te  worden.
Mensen die meer in form atie  over de- 
ze cursus van de Gezamenlijke Ou- 
dercommissies willen  hebben, kun- 
nen terecht bij:
Buurthuis  Spaarndam, tel.: 829770 
(vragen naar Maria Widdershoven). 
Gerard van de Burgwal (werkgroep 
Vrek).

In hetafgelopenjaarhebben  de oudercom issiesvankleuter-en  lagere scholen 
uit de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt een aantal keren met elkaar ge- 
praat over hun activiteiten  en e^a ringe n  m et het onde w ijs  op  hun scholen, 
□at is gebeurd in de vorm  van een cursus. Die cursus is opgezet naar aanlei- 
ding  van een discussie-avond vorig  jaar oktober tussen oudercommissiele- 
den, actieve ouders, de W erkgroep  Onderwijsverbetering  en de Gezamenlijke 
Oudercommissies. Daar kwam  uit, dat ouders meer feitelijke  in form atie  wil- 
den hebben over het on de w ijs . £٢ is toen een enquête  gehouden  onder OU- 
dercommissieleden. Daar kwam  uit, dat zo'n 20 oudercom m issieleden  in een 
cursus overdag o.a. in form atie  wilden  hebben over de rechten en plichten  van 
een oudercom m issie, de gevolgen van de integratie  van de kleuter- en lagere 
school van de oudercommissie.

de cursus
Er zijn daarna in april en mei een drietal bijeenkomsten geweest. Elke bijeen- 
kom st werd  voorbereid  door een paar ouders, die aan de cursus deelnamen 
en door medewerk(st)ers van buurthuis Spaarndam, het ABC-wijkteam  Oud- 
W est en de werkgroep  Vrek.
Tijdens de cursusochtenden werd  gepraat over verschillende ondew erpen  
bijv. rechten en plichten van een oudercom m issie  en hoe w ord t een ouder- 
com m issie  gekozen. Ook werden er dia's vertoond  over problemen, waar OU- 
ders op  school tegenaan kunnen lopen.

....school
Deze school heeft geen officië le oudercom m issie, om dat men vaak v ind t dat 
het dan vaak hetzelfde 'K le ik je 'is  dat a ltijd de school betrokken is. H 'زاه  ierpro- 
beert men zoveel m ogelijk  alle ouders b ij de schooi te betrekken. De voorberei- 
dingen  ٧٠٠٢ de koffie-ochtenden en andere dingen worden door verschillen- 
de oudergroepjes gemaakt. (U it de notulen.)

de 6de klas door... en dan?

Scholen-informatiemarkt
Hebben Turkse 
en Marokkaanse 
ouders er ook 
wat aan?
's avonds zijn er Turkse en Marok- 
kaans sprekende tolken op  de markt 
aanwezig. Ook zijn er Turkse en Ma- 
rokkaanse folders over het Voortge- 
zet O nd e w ijs  beschikbaar. We hopen 
dat daardoor ook de Turkse en Marok- 
kaanse ouders zich kunnen inform e- 
ren over de m ogelijkheden  voor hun 
kind na de zesde klas.

Bezoek van
schoolklassen 
overdag
Overdag kunnen de zesde klassen 
met hun leerkrachten een bezoek 
brengen aan de scholen-informatie- 
marta. De bedoeling  is dat de kinde- 
ren dan al op school vragen hebben 
bedacht over het Voortgezet Onder- 
wijs, waar zij op de markt antwoord  
opw illen  krijgen.

Wilt u nog meer 
weten?
Als ٧ nog vragen hebt, dan kunt ٧ con- 
tact opnemen  met de school van uw  
kind of met het ABC-team  Oud-West, 
1e Nassaustraat 5, tel.: 860346 en 
860324. ٧  kunt vragen naar Ada van 
Wermeskerken of Marijke van den 
Broek.
Tot ziens op  de scholen-informatie- 
markt.

In de maand novem ber worden  over 
de hele stad scholen-inform atiem ark- 
ten gehouden, □eze worden  georga- 
niseerd door de scholen voor Voort- 
gezet Onderwijs, de lagere scholen en 
het ABC (Advies Begeleidingscen- 
trum  voor het o n d e w ijs  in Amster- 
dam).
Voor de 'zesde-klasleerlingen' en hun 
ouders uit de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt en uit de Staatslie- 
denbuurt is er een scholen-informa- 
tiem artaop:
dinsdag 18 november, 's avonds 7 —
9 uur in gebouw De Arend, 1e Bre.u- 
werstraat 13 (zijstraat Plancius- 
straat)

Wat is een 
scholen-
informatiemarkt?
Op de scholen-inform atiem arkt kunt 
٧ en uw  kind in form atie  krijgen  over 
alle soorten van voortgezet onder- 
wijs, waar kinderen na de lagere 
school naartoe  kunnen gaan.
□ it zijn de LTS, de Huishoudschool, 
de LEAO, de MAVO, de HAVO, het 
Atheneum  en het G ^ n a s iu m ,  de IV- 
KO, de □etailhandelschool, de Land- 
en Tuinbouwschool, de Grafische 
school, de Banketbakkersschool, de 
school voor Mode  en Kledingen en de 
Meubelmakersvakschool.
Op de markt heeft elke soort school 
een aparte stand, □aarin kunt u praten 
met leerkrachten van die soort 
school. W at je  op die soort school 
kunt leren, o f je na die  school verder 
kunt leren, welk  beroep je  erna kunt 
doen, wat het ongeveer kost enz. Ook 
kunt ٧ er terecht met vragen over stu- 
diebeursen, welke opleiding  voor een 
bepaald beroep je nodig hebt.
Verder is er ook een inform atiestand  
van de huiswerkklas van het buurt- 
huis, de bibliotheek en van Ouders op 
Herhaling (cursus voor volwasse- 
nen).

Talim ve terbiye hakkinda bir malûmat akşamına ziyaret 
etmeye s:izi davet ediyoruz. Talim Tre terbiye okullar d silin 
ediycr. Çoçuklar ilk okuldan sonra bu ©kullara gidebil- 
ecekler.

Şimdi çoçuğunuz alti siniftadir. Gelecek yil ©kulu 
biterenler için bir başka okula gidecek. Ama çoçuğunuz 
için hangi okul dahi iyi olacak ? En iyi okulu seçmek 
için çok önemlidir çünkü sonra ümidin boşa çıkmasına 
meydan vermeyebilecek, ؟ani biyelisiniz ki Hollanda'da 
eesia çeşid okullar var ki çoçuklar bu okullara ilk okuldsn 
somra gidebilecek.

Bu malûmat akşaminda türkçe konuşan üretmenler yoksa 
Türk tercümanlar olacak. Onların yardimi ile her iste- 
diginiz şey talim ve terbiye okullar hakkinda bilgi edin.
0 okullarda ne öğrenebilecek, okullardan sonra ne. yap- 
abilecek, ne kadar para için, ثء1مله  Hep bu şeyler bak- 
kinda bir geniş türkçe yazilı malûmat elde edilebilir.

Bu akşam bir pazar gibi olacak. Ondan okulun malûmati 
pazari isimdir. Pazarda ظer çeşid okul ait sergi var.
Orada ö§retmenler okul hakkindaki suallere cevab vere- 
bilecek. Ev ödevi yardim için, bütün meslek, burslar 
hakkinda suallari sorabileceksiniz. Çok alti sinifinda 
öğrencileri gündüz pazari ziyaret edebilirler. Akşamda 
anababalar içindir. Sik sik çoçuklar da beraber gelebil- 
irler.

Hoş geldiniz ve Hoşçakal ن

Yer : Tarib : Saat :
Gebouw De Arend 21.00 - 19.00 ا8-11-1و8ه
1e Breeuwerstraat 1و
Bu okulun malûmatı pazarını okullar ve ABC ( talim ve ter- 
biye için tavsiye ve teftiş merkezi) teşkil ederler.
Daha sualleriniz varsa onlara sorabileceksiniz.
adres : ABC team Oud-West, 1e Nassaustraat و, tel. 86 03 46/86 024 ت
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VOORZIENINGEN IN DE 
ZEEHELDENBUURT

UITZICHT ٠٣ 
VERBETERING

al aandacht besteed aan de voor- ؛.(.!$ In de vorige krant, nr. 8 van september 
 z؛en؛ngen ؛٨ onze buurt. De Zeeheldenbuurt ؛s zich sterk aan het maken VOO-؛

het realiseren van een drietal voorzieningen; een peuterspeelzaal, en speelo-
theek en een kleine bibliotheek.
In het kader van het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid is voor een voorzie- 

dus. Het gaat nu om de ٠٢ ning als deze /  220.000,—  uitgetrokken. Het geld is 
,yraag: Waar moeten deze voorzieningen komen en wie  gaat ze beheren

Peuterspeelzaal: Str^dbareouders!

Om  eerst een Inventarisatie op  te maken zijn er oriënterende  gesprekken ge- 
voerd  met de drie organisaties/instellingen, die hun deel kunnen leveren bij 
bet realiseren van de voorzieningen. Deze gesprekken zijn gehouden  door 
Frank Belderbos van het AKZ en letje de W ilde, opbouwwerkster voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Het eerste gesprek werd  gehouden  met 
de ouders van de peuterspeelzaal. Bij het vertrek van de peuterspeelzaal uit de 
Hudsonschool/de Klim roos hebben zij zelf het in itia tie f genomen  en zijn zij een 
eigen peuterspeelzaaltje begonnen in het buurthuis  de Piraat. Hun in itia tie f 
bleek zo aan te  slaan in de buurt, dat al vrij snel met een w achtlijs t gewerkt 
moest gaan worden.
De ouders reageerden enthousiast op de nieuwe  plannen. Alleen was de 
vraag, waar moeten we zo'n buurtvoorziening  realiseren. In de buurt w ordt 
het aantal m ogelijkheden  door de stadsvernieuwing  steeds kleiner. Alles 
w ord t verbouwd  of volgepland. Bovendien is niet iedere plek geschikt voor 
zo'n peuterspeelzaal.
Ook bij de speelotheek reageerde ٨^٢١١  enthousiast. Veel kinderen en hun O U- 

ders uit de Zeeheldenbuurt maken gebruik van deze voorziening  die nu nog 
gevestigd  is in  het buurthuis  Ons Huisaan de Nova Zemblastraat in de Spaarn- 
dam m erbuurt. Door verplaatsing  van dit buurthuis  naar het Zaandammer- 
p le inkom t de speelotheekten  opzichte vandeZeeheldenbuurtzoongunstig te  
liggen, dat een aparte vestiging  in onze buurt noodzakelijk wordt. Het is echter 
de vraag o f een dependance erbij voor w at de menskracht betreft gerund  kan 
worden.

Bibliotheek: W at zullen w e  doen?

Door vele ouderen uit de buurt is de wens naar voren gebracht om  een kleine 
uitleenplaats van boeken in de buurtte  krijgen. De afstand to t de bibliotheek in 
de Spaarndam m erbuurt is voor velen een probleem. Deze wens isa l eens met 
mensen van de bibliotheek doorgesproken. Toen was geld het probleem. Nu 
hebben we  het geld en nu houdt men de boot af, om dat een kleine bibliotheek- 
vestig ing  niet in het beleid past. Ervaringen elders in de stad hebben uitgewe- 
zen dat kleine, buurtgerichte  bibliotkeekvestigingen  als een tre in  lopen. De 
mensen stappen er makkelijk naar binnen om  een boekte  lenen.
Omdat de Centrale bibliotheek de boot heeft afgehouden zullen we  ons nader 
moeten beraden, welke stappen we  gaan ondernemen. Het idee is naarvoren  
gebracht om  te komen to t de instelling  van een werkgroep, dieeens gaat kijken 
of we  niet zelf een bibliotheekje  kunnen gaan beginnen.
Bewoners, die interesse hebben, kunnen zich opgeven bij het Aktie Komitee 
Zeeheldenbuurt, j .  Eerdhuyzen, Barentszstraat 256.

AKZ

HOORZITTING OVERBRAKER-POLPER
SLUIPENDE BEDREIGINGEN

de lijnwerkplaats  uit te breiden. En 
ju ist in de richting  van het Brediusbad 
en de Spaarndammerbuurt. Dit zal 
nog meer lawaaioverlast van het 
proefdraaien van locomotieven  voor 
de buurt opleveren. Zeker gezien het 
feit, dat dit proefdraaien vaak 's 
nachts gebeurt, is dit beslist geen ple- 
zierige ontwikkeling.
Toen op de hoorzitting, die op don- 
derdag 16 oktober in de Koperen 
Knoop in de Staatsliedenbuurt ge- 
houden is, hier naar gevraagd werd, 
zeiden de heren ambtenaren nog van 
niets te weten, of hielden ze zich van 
de domme?
Een tweede punt van kritiek richt zich 
op de kaart zelf. Bij het invullen  van de 
kaart is wel veelfantasie  gebruita  voor 
het intekenen van Heemtuinen op het 
'gebied  ten westen van de begraaf- 
plaats Sint Barbara. Deze grond  is in 
het bezit van 't Bisdom. Het Bisdom  
kennende, zal het een onhaalbare 
zaak zijn om  op haar grond  de ingete- 
kende heemtuinen  te realiseren. 
Zoals ٧ ziet, met alleen een m ooi plan 
zijn we er nog niet. De gemeente laat 
zich maar al te gemakkelijk verleiden 
om  weer op het volgende  stukje 
groen  een rendabele functie toe  te la- 
ten. Let wel, op  ons groen.
We zullen ons als buurt sterk moeten 
maken om  de nu opgestelde plannen 
ook gerealiseerd te  krijgen.
We hebben al genoeg ingeleverd I

Als ٧ niet alle krantjes en reclamefolders gelijk weggegooid hebt de laatste 
weken, dan bent ٧ zekerde Informatiekrant over het bestemmingsplan ٥٧٠٢ - 
braker Polders tegen gekomen. Een aardig leesbaar krantje van de Dienst 
Ruimtelijke ordening van de Gemeente Amsterdam.
In dat krantje is op de middenpagina's een kaart opgenomen, die u ook op de 
Braderie hebt kunnen zien n.l. een toekomsta/isie op de Overbraker Polder, 
opgebouwd uit fantasie en werkelijkheid. Nu, op die kaart lijkt het er allemaal 
vrij aardig uit te  zien en lijkt het ook een plan, waar we  als buurt tevreden over 
zouden kunnen zijn, maar de schijn bedriegt.

Allereerst, als je  het met vroeger ver- 
gelijlrt, dan zijn het de bewoners van 
de om liggende  buurten  geweest, die 
in de v ijftige r en zestiger jaren  hun re- 
creatiegebied hebben moeten  inleve- 
ren om  de uitbreidende  industrie  de 
ru im te  te  geven. W at we  nu terugkrij- 
gen aan groen en recreatiegebieden 
is slechts een fractie van w at we ge- 
had hebben. De gemeente  heeft er in 
de loop  der tijd  goed aan verdiend, 
w ant de bedrijven  moesten stuk voor 
stuk veel geld voor hun vierkante me- 
ters neertellen.
Hier komen we  to t het kritieke punt in 
de hele p lanvorm ing: De gemeente 
zegt nu, dat ze niet weet, waar ze het 
geld vandaan m oet halen om  ons te 
kleine W esterparkt uit te breiden.
٧  begrijpt 't; de nu geplande  uitbrei- 
ding  van het W esterpark is nog lang 
geen realiteit, zeker niet als we  beden- 
ken, dat de huidige  crisis ook bij deze 
plannen zal doorspelen. Ook hier zal 
het bezuinigen troef worden.
Maar d it is niet het enige punt van kri-

OPROEP
Iets waar steeds meer buurtbewoners 
zich - terecht؛ - aan ergeren, is de 
toenemende vervuiling van de buurt.
WIE voelt ervoor om in een "werkgroep 
milieu" onze vertegenwoordiger naar de 
stedel^'ke commissie milieuhygiëne te 
ondersteunen?
Het W^kopbouworgaan "Spaarndam", 

tydelij'k: Knollendamstraat ٦٦٠
tel.: 82 و? ?و ,

is blij met uw opgave i

w ord t het dan een probleem  dat er 
geen zicht op inkomensverbete- 
ring  is.)

6. raakt iemand daarentegen zijn of 
haar baan kwijt, of w ord t iemand 
gepensioneerd, waardoor in één 
jaar iemands inkomen plotseling  
sterk daalt, dan moet men dat jaar 
nog maar met de eenmaal toege- 
kende huursubsidie  zien rond te 
komen.
Alleen als het inkomen meer dan 
ه/25°  gedaald is, kan de huursubsi- 
die worden  aangepast. En, we 
hebben gezien dat als ٧ onder het 
m in im um loon  kom t te  zitten, de 
huursubsidie  daar geen rekening 
mee houdt.

Verder m oetje  belasting betalen over 
de huursubsidie  die je  krijgt. Kortom, 
zolang de huren van nieuwbouw- en 
gerenoveerde woningen  zo hoog blij- 
ven, zal de individuele  huursubsidie  
nodig  blijven.
Het is een nadeel dat de huursubsidie- 
regeling niet in een w et is vastgelegd. 
Het b lijft dus iedere keer onzeker, hoe 
de uitkeringen het volgende  jaar uit- 
vallen. Verder is de hoogte  van de 
huursubsidie  lang niet voldoende  
voor mensen onder het m in im um - 
loon, en zelfs m in im um loners  moe- 
ten elk jaar meer huur zelf betalen. 
Vanuit één buurt Is het heel m oeilijk  
om  deze nadelen aan te pakken. Wel 
w ord t hier een begin gemaakt, op  de 
bewoner-protestm anifestaite  tegen 
de hoge renovatie-huren, op 8 no- 
vem ber in Den Haag.
Over huursubsidie  w ord t daar geëist:
—  geen bezuinigingen op de indivi- 

duele huursubsidie;
—  huursubsidie, ook over de bijk- 

omende kosten; huursubsidie  
moet dus: woonkostensubsidie 
worden;

—  het recht op huursubsidie  moet 
wette lijk  worden  vastgelegd.

HUURSUBSIDIE
In otaober 1979 heeft het Bouwkundig  Adviesburo  voor Buurtbewoners in 
Eindhoven (kortweg: BAB) een brochure over Individuele  Huursubsidie uitge- 
geven. In die brochure  hebben ze onderzocht hoe de huursubsidie  in de prak- 
tijkw erto , over de afgelopen v ijfjaa r(va n  1975-1979).
Met de huidige  hoge huren van nieuwbouw - en renovatiewoningen  hebben 
verreweg de meeste mensen die onder de ziekenfondsgrens zitten —  ong. 
/ .ص٥٥٠  ,—  bruto  per jaar — wel een subsidie  nodig  om  nog het geld  voor het 
levensonderhoud op  te kunnen brengen.
Veel mensen, met name mensen die m inder dan het m in im um loon  verdie- 
nen, betalen zelfs nog m et huursubsidie  een veel te groot deel van hun  inko- 
men aan de woonkosten  (dat is de 'kale' huur plus de bijkomende  kosten). 
Verder blijkt, volgens de brochure, dat voor mensen die individuele  huursub- 
sidie  krijgen het deel van de huur w at ze zélf op  moeten  brengen, perjaarsnel- 
Ier stijgt, dan de huur stijg t voor mensen die géén huursubsidie  krijgen. An- 
ders gezegd: de huursubsidie  stijg t niet even hard mee met dejaarlijkse  huur- 
verhogingen, maar b lijft daarbij achter, zodat iemand die huursubsidie  krijgt 
een steeds groter deel van de huurze lf m oet opbrengen.

het m in im um loon.
Toch m oet je  net zoveel van dat 
kleinere inkomen aan de huur (en 
bijkom ende  kosten) betalen, als ie- 
mand die het m in im um loon  heeft. 
Uit onderzoek is gebleken dat 
tweederde van alle mensen die 
huursubsidie krijgen, minder dan 
het minimumloon verdienen  I

4. Voorts gaat de m inister ervan uit 
dat, als je huur hoger is dan 
/  265,—  (in '79/'80) — je  in een 'lu- 
xe woning' woont, en je  dus méér 
moet meebetalen.
Maar weet de m inister dan zelf 
wel welke huren hij vaststelt voor 
nieuwe  of gerenoveerde woning- 
wetotfoningen???

Dan zijn er nog twee  nadelen, als ie-
mands werksituatie  verandert:
5. krijgt iemand een (flinke) loonsver- 

hoging, dan heb je  daar zelf heel 
weinig  of niets aan, w ant je  krijgt 
het volgende  jaar gewoon  m inder 
huursubsidie. (Vooral voor een ge- 
zin m et opgroeiende  kinderen

Hoe kom t dat nu?
1. leder jaar past de m inister van 

Volkshuisvesting  de tabel aan, 
waarmee  w ord t uitgerekend hoe- 
veel huursubsidie  iemand krijgt. 
Deze aanpassingen gebeuren zon- 
der dat ze door de Tweede Kamer 
hoeven worden  goedgekeurd. 
Door het bezuinigingsbeleid wor- 
den huurders geacht een steeds 
groter deel van hun inkomen aan 
woonkosten  te  betalen: Sinds 
1975 is de huursubsidie  sterk ge- 
daald.

2. de bijkomende kosten stijgen ook, 
maar worden  niet (tenm inste  nau- 
welijks) gesubsidieerd. Bijvoor- 
beeld: door de stijgende  gasprij- 
zen worden  voor iedereen de 
stookkosten en GEB-؟arieven ho- 
ger. Maar bij de toekenning  van 
huursubsid ie  w ord t niet gekeken 
of iemand dat nog kan betalen.

3. als minimuminkomen geldt het 
m in im um loon. Maar als je  AOW  
hebt, een bijstandsuitkering  of een 
studiebeurs, dan zit je  (ver) onder

٠٠٠٠٠٠

;محو؛■'*

٥٠  redactie

tiek. ا؛ال welingelichte  bron hebben 
«١̂  vernom en, dat de Nederlandse 
Spoorwegen  met plannen bezig zijn 
om  in 1983, als de huidige  spoorlijn  
naar Zaandam  opgeheven is en ver- 
legd is op  het Hemspoortunneltracé,

De gemeente heeft leuk ٧٠٢- 
dient
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SILOBOUWPLAN IN HET SLOP
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DREIGENDE WOLKEN BOVEN DE SILO
Gelijk met de nieuwbouw  in de van Heemskerckstraat zou begonnen worden 
met de bouw  van een aantal woningen op de plek, waar momenteel de silo 
staat. Dit laatste proje€t stagneert en dreigt zelfs voorlopig uitgesteld te wor- 
den. Door het AKZ, Woningbouwvereniging Eigen Haard, het woo Spaarn- 
dam en het cws wordt momenteel een telle actie gevoerd om de barières als- 
nog opzij te  zetten.
Door deze organisatie is de volgende brief aan de wethouder verzonden:

volgd  vinden  w ij dat de b u rtb e w o -  
ners niet goed zijn voorgelicht: men 
heeft valse hoop  gewekt door te stel- 
len dat het allemaal wel in orde zou 
komen. Bewoners die zitting  namen 
in het ontwerpteam  zouden in aan- 
merking  komen voor een woning. 
Ruim  anderhalf jaar zitten we  nu als 
buurtbewoners, Ataiekomitee, WO- 
ningbouwvereniging  Eigen Haard, 
met de gemeentelijke  diensten en de 
architect Treffers ه  Polgar om  de ta- 
fel, en nu zouden we  moeten  zeggen: 
dit plan gaat niet door...??
W ij vinden  dat men niet zo met men- 
sen mag omgaan  en w ij verlangen 
van ٧ , als verantwoordelijke  wethou- 
der, dat ٧ dit plan, dat volgens  het 
principe  'bouwen  voor de buurt' to t 
stand is gekomen, veilig  stelt. Dan kan 
er volgens de geplande  da tum : febru- 
ari 1981, met de uitvoering  gestart 
worden.
Gezien de ernst van deze kwestie ver- 
zoeken w ij ٧ om  ons v<؛>ór 15 novem- 
ber a.s. te  antwoorden, en persoonlijk 

uw  oplossing  voor deze situatie  
aan de buurt kenbaar te maken.

Am sterdam :7 - 1 8 0 '- ه  AKZ

4. er zijn twee  inform atie-avonden  
over het nieuwbouwplan  geweest 
in de Zeeheldenbuurt;

5. buurtbewoners  hebben zich kun- 
nen inschrijven  voor toew ijzing  
van één van deze woningen  en 
hebben dat ook gedaan.

Gezien deze onftwikkeling rond de 
Zoutkeetsgracht is het niet verant- 
w oord  dat d it plan stagneert of niet 
uitgevoerd  wordt.
Ook heeft zich reeds een particuliere  
ondernem er gemeld  die een aantal 
pakhuizen wil aankopen en slopen 
voor het neerzetten van premie-koop- 
woningen. Er zijn daar ter plekke al 
dure  koopwoningen  gebouwd, die 
voor de buurt nie tte  betalen zijn.
De functie  van de Zoutkeetsgracht is 
de laatste jaren veranderd  en heeft 
zich meer en meer toegespitst op WO- 
nen.
Nu de silo  leegstaat zou men zo snel 
m ogelijk  moeten handelen, w ant de 
eigenaar van de silo  (N.V. Wessanen, 
W ormerveer) zal het pand natuurlijk  
niet acht jaar leeg laten staan, maar 
het weer verhuren  of verkopen. Dit 
werkt speculatie in de hand.
Gezien de procedure die in de Zeehel- 
denbuurt aangaande dit plan is ge

2. Het plan is opgenomen  in het to- 
tale stadsvernieuwingsplan  voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 
Dit kom t onder andere to tu itin g  in het 
uitvoeringsprogram m a  voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
1979/1980 (ambtelijke  projectgroep  
Spa/Zeeh.).
Het behoeft hier niet meer gezegd te 
worden  dat stagnatie of erger van 
reeds bestaande plannen to t sociale 
w oningbouw  de situatie  van steeds 
nijpend  tekort aan w oningbouw  voor 
de buurt geen goed zal doen.
3. Het plan is in een reeds vergevor- 
derd stadium  van voorbere id ing :
1. D.d. 28 novem ber 1979 is het ste- 

debouwkundig  program m a  van 
eisen door de dienst stadsontwik- 
keling voor de Zoutkeetsgracht (si- 
lo) uitgebracht;

2. het ontwerpteam  (bestaande uit 
vertegenwoordigers  van de buurt, 
toekom stige  bewoners, vertegen- 
woord igers  van de gemeentelijke 
diensten VH, HH, SG, van woning- 
bouwverenig ing  Eigen Haard en 
de architect) heeft vanaf eind 1979 
de plannen ontwikkeld;

3. begin 1980 isereenvoorlich tings- 
boekje in de buurt verspreid;

Eén«n  ander probeert men tegen te 
houden door de 80% regeling voor 
deze aankoop niet van toepassig te 
verklaren. De m otivatie  hiertoe  zou 
zijn dat de erfpacht op deze grond  pas 
in 1988 afloopt, en dat hierop gewacht 
dient te worden  m et de aankoop.
De buurt en andere betrokkenen ^ و - 
ken zich ernstige zorgen over deze 
m ogelijk negatieve beslissing, en wel 
om  de volgende  redenen:
1. de nieuw bouw  aan de Van 
Heemskerckstraat en de Zoutkeets- 
gracht zal als één plan ingediend  wor- 
den. Hierdoor zal het aantrekken van 
één aannemer zeker economischer 
zijn dan dat er 2 kleine bouwplannen  
komen te liggen.
(Het plan is door het ontwerpteam  als 
één geheel ontwikkeld, zoals ook te 
zien is in o.a. het voorlichtingsboekje.)

G eachte  heer Schaefer,

Gndergetekenden, organisatiesen in- 
stellingen actief in de Spaarndam- 
mer- Zeeheldenbuurt en als zodanig 
betrokken bij de stadsvernieuwing  in 
deze buurten, spreken hierbij hun ern- 
stige verontrusting  uit over het moge- 
lijk in gevaar komen van het nieuw- 
bouwplan  voor sociale w oningbouw  
aan de Zoutkeetsgracht in de Zeehel- 
denbuurt ( het zogehete 'siloplan'). 
Via de betrokken ambtenaren van het 
grondbedrijf, de gemeentelijke dienst 
volkshuisvesting  en van de voorzitter 
van de am btelijke  projectgroep 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
hebben w ij vernom en  dat het Minis- 
terie van Volkshuisvesting  en Ruimte- 
lijke Grdening overweegt om  niet toe 
te  stemmen  in de aankoop van het si- 
lo-gebouw.

HOU ٦ PLEIN^E SPEELBAAR!

Beste Mensen,

Nu het pleintje  in de Barentszstraat bij 
de van Linschotenstraat al wat is op- 
geknapt m et wat speelwerlrtuigen 
voor de kinderen, moeten we  ook ons 
best doen om  het zo te houden.
Heren autobezitters, zet alstublieft uw  
wagen niet meer op het pleintje,zodat 
ook onze jongste  bewonertjes ervan 
kunnen genieten.
٢ ٨ ■■ 't pleintje speelbaar!

AKZ

BUURTGENOTEN

lijke ordening overweeg om  niet toe 
te stemmen in de aankoop van het si-
lo-gebouw.
W ij tekenen hiertegen tel protest aan 
bij de gemeenteraad en wethouder 
Schaefer, door middel van een brief 
en handtekeningenlijsten.
Ons devies is: 'Laat de silo niet leeg 
staan, dat werkt speculatie in de 
hand;
wij eisen met kracht sociale woning- 
bouw  aan de Zoutkeetsgracht.
Teken de lijsten bij de winkeliers, en 
bij de mensen die bij ٧ langskomen!

Aktiekomitee
Zeeheldenbuurt

Organisaties, actief in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt en als zoda- 
nig betrokken bij de stadsvernieu- 
wing  in deze buurten, spraken hierbij 
hun ernstige verontrusting  uit over 
het m ogelijk in gevaar komen van het 
nieuwbouwplan  voor sociale WO- 
ningbouw  aan de Zoutkeetsgracht in 
de Zeeheldenbuurt, en zogeheten si- 
lo-plan.
Via de betrokken ambtenaren van het 
grondbedrijf, de gemeentelijk dienst 
volkshuisvesting  en van de voorzitter 
van de am btelijke  projectgroep  
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
hebben w ij vernom en  dat het minis- 
terie van volkshuisvesting  en ru im te

OlEHİKBElSPÎEOmOtu

ء-'مء

*•3إممءت

!؟؛؛؛*'؛

ب م '

7



UITGAVE VAN HET AKT1EK(!)MITEE ZEEHELDENBUURT A
V ؛K٨؛ e rg a d e r in g e n 

t T u r fs c h ip'
12 R o g g eve e n s t ra a t 

247589 te le fo o n

KRANT 9 

NOVEMBER 1980

Aktiekom itee  Zeeheldenbuurt.
ل . Eerdhuyzen, Barentszstraat 256, 
te lefoon: 265914. Secretariaat: 
G. H. Lasschuit, van Heem$kerck- 
straat 12•. Telefoon: 254664.

FEEST IN □E ZEEHELDENBUURT
OPLEVERING 1steWONING KenL BLOKKEN

II؛ vond  het prima, het zijn toch oude 
huizen met veel gebreken. Mijn  goot- 
steen en de wc waren  om  de haver- 
klap verstopt. En elke keer die lange 
gang door naarde  keuken toe, het lijkt 
wel of ik een straat doorloop.
M ijn  nieuwe w oning  is een stuk klei- 
ner als deze, m aardat is v o o rm ij geen 
bezwaar. Ik vind  de buurt trouwens  
wel verbeterd in die  jaren. Die renova- 
ties en n ieuw bouw  waren  gewoon 
nodig. De meeste woningen  waren  
veel te klein, hadden geen douche, 
waren  oud en slecht onderhouden.

ders hun kinderen weer kwamen op- 
halen liepen er allemaal kleine mon- 
stertjes en hullekies door de buurt.
's Avonds  was er een dansavond met 
tom bola  voor de volwassen. Er waren 
veel buurtbewoners  gekomen en het 
werd  een gezellige boel, mededankzij 
het optreden  van de band. Het geheel 
duurde  to t 1 uur.
We hopen dat we  in de toekom st nog 
veel van zulke feesten in de buurt zul- 
len hebben, w ant dat betekent dat on- 
ze buurt zich vernieuwd, dat er volop  
gebouwd  en verbouwd  wordt.

AKZ

Nadat vrijdag  het officiële  gedeelte 
van de oplevering  van de 1e gereno- 
veerde w oning  in de K en L Blokken 
was afgesloten begon zaterdag een 
groot buu؛tfeest.
A llereerst voor de kinderen in onze 
buurt.'s  M iddags was ervoorhen  een
program m a  in 'tTurtschip.
Daarwerd  opgetreden door hetgezel- 
schap Sfinx, hetgeen een groot sue- 
ces bleek.
Plus m in u s7ه  kinderen hebben geno- 
ten van de poppenkast, het toneel- 
stuk. Er zijn poppen gemaata van pol- 
lepels en als klapstuk werden  ze alle- 
maal gesminta. Toen om  4 uur de O U-

naar een w isselwoning  moest. Nu 
hoef ik tenm inste  maar 1 maal te  ver- 
hulzen.
De huur is natuurlijk  wel een stuk ho- 
ger. Ik g a v a n /  165,—  per maand naar 
/  247,—  per maand (incl. servicekos-

Maar ik krijg er dan ook wel een m ooie  
w oning  voor terug. Nee, ik ben best 
tevreden. Tot zover mevr. Helweg.
W ij wensen  haar veel plezier in de V. 

Lin schotenstraat.

Maar dat zal straks na de renovatie 
ook wel veranderd  worden, dan kan Ik 
ook eens in m 'n  tu in tje  zitten.
Ik vind  het alleen jam m er dat de men- 
senookzove randerdz ijn .M inderne t- 
jes dacht ik, al die poep en kranten die 
zo maar op straat gegooid  worden. 
Dat is toch zonde voor zo'n buurt.

Bent ٧ b lij m et uw  nieuwe woning?

Ja hoor, het is ookzo fijn  dat ik meteen 
door kon schuiven, dat ik niet eerstVindt ٧ de woonom geving ook verbe- 

terd??

Ja hoor, neem  maar de speeltuin  en 
het Zoutkeetspleintje. Wat ik ook leuk 
vind  is dat de Dirk Hartoghstraat 
straks een speelstraat wordt. Ik k؛؛k er 
dan gedeeltelijk op  uit. Wel vind  ik dat 
e rte  w einig  groen in onze buurt is. Nu 
heb ik niks aan de binnentuin, ik kan 
niet eens naar de overkant kijken.

TURFSCHIP

Toen ik trouw de  en m ijn  1e kind 
kreeg, woonde  ik in de Dirk Hartogh- 
straat nr. 1. De huur was in die tijd  
(1930)/ 1,98 per week.
Daarna ben ik naar de V . Neckstraat 
verhuisd. Dat moet ongeveer in '35 
geweest zijn. Daar hadden we  1 ka- 

٢^ ^٢  met een nis, een keuken en 1 
slaapkamer. Een hele verbetering  
was dat toen, met de luxe van een 
echte slaapkamer. Maar ja, daar be- 
taalde ik dan ook wel eventjes /  3,50 
per week voor. En nu w oon  ik al heel 
wat jaartjes in de Barentszstraat. De V. 

Lin schotenstraat w ord t dus m ijn  6e 
w oning  in de buurt.

Wat ٧ ^٧٥٨  ervan toen  ٧  destijds 
hoorde dat de K en L Blokken mis- 
schien gerenoveerd zouden w orden?

FEESTVARKEN

Op 17 oktober j.l. was het een feeste- 
lijke dag voor een van onze buurtbe- 
woonsters.
Op die dag ontving Mevr. Helweg de 
sleutel van de 1e gerenoveerde WO- 
ning in de v. Lins€hotenstraat nr. 25 
De sleutel werd baar overhandigd 
door Jan van Hout, ons allen bekend 
door zijn werk  in de opnamekoppel. 
Na de feestelijke oplevering was er 
een gezellige bijeenkomst in 't Turf- 
schip. Een paar dagen ervoor hadden 
wij een gesprekje met Mevr. Helweg. 
Zij vertelde ons dat zij al heel watjaar- 
tjes in onze buurt woont.
Mevr. Helweg: 's even kijken, ik was 
17 jaar toen  ik met m ijn  ouders in de 
Dirk Hartoghstraat ٧ " '  kwam  wonen. 
Later zijn we  naar 1 hoog  verhuisd. 
We hadden één kamer met 2 bedste- 
den en de keuken met ook 1 bedstee.

BUURTFEEST IN


