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Aan de lezers
Inleiding

“Als zeer belangrijk vinden' 
wij als buurtbewoners dat e 
opgetreden moet worden ; 
tégen de hondepoep.
Dit is een euvel waar we 
van vinden dat de overheid 
drastisch tegen moet op- 
treden.

-Speelgelegenheid;is er؛ 
nauwelijks in de buurt.
Er moet meer sportakkomo- 
dat ie komen en een trap- 
veldje v o o r d e  wat oudere

jeugd. ٠

“Er moet wat gedaan worden 
tegen auto overlast in 
onze buurt.
We denken aan d e m e n s e n  
die in de binnenstad moe- 
ten zijn eri onze buurt 
als.parkeerplaats gebruiken 
Onze eigen mensen 'kunnen 
hun auto's niet kwijt en ر 
de middens tand heeft er öok 
niets aanv

-Ten aanzien van de kabél- 
,televisie zijn wij als be- 
woners van de Hugo de 

GróOtbuurt van mening dat 
ieder vrij moet zijn'om 
een aansluiting te nemen. 
Kabelt.v. moet ill ieder 
geval betaalbaar zijn. We 
betalen al genoeg kijkgeld، 

-^et lager technisch onder- 
wijs vinden wij vooral be- 
langrijk. Erg veel kinde- 
ren uit onze buurt gaan

I naar de Concordia Internos . 
Deze school moet extra 
middelen krijgen.

■er moeten kleinere klassen 
komen ء zodat er meer aan- 
dacht aan elk kind kan 
worden besteed.
Met deze antwoorden zijn 
wij de belangrijkste poli- 
t i e k e ’partij en afgeweest ٠
II vindt dan ook in deze 
krant de interviews van de: 
P v d A , C P N , W D , C D A  en PSP.
Wij hebben niet.alle par- 
tijen genomen ,omdat we 
daar niet genoeg mankracht 
voor hadden.
Wij als redactie adviseren 
u deze interviews goed te 
lezen. Hopelijk kunnen ze 
u helpen bij een goede keus 
straks met het rode potlood.

De. redactie.

De gemeenteraadsverkiezingen 
staan weer voor de deur,want 
31 mei is het al erg snel.
We kunnen dan wederom met - 
onze stem duidelijk maken 
.of■we het wel of ^iet met 
het gevoerde beleid e e n s .zin

^och kan men nauwelijks van 
invloed sp^ekeri als ™en 
eens iri de vier jaar een 
vakje rood mag maken.
Want laten we eerlijk z i j n . 
voor de verkiezingen belov.eri 

partijen je de hemel óp 
aarde,maar na de verkiezin- 
gen hoor je er niets meer أ 
van.
De vraag■ is wat willen wij 
als bewoners van de Hugo de 
Grootbuurt i n d e  komende 
tijd in onze buurt verbeterd 
hebben?
Óp paaszaterdag stonden wij 
met een stand op het Hugo 
de Grootplein. ÏJ had een dag 
van te vpren een stencil in. 
de bus gekregen. Hierop 
storiden vragen over wat li 
verbéterd zou willen hebben إ 
in onze buurt.
Hoewel de buurtbewoners 
niet massaal, op z،aterdag- 
tfchtend kwaraen opdagen, ، . 
kwamön toch de .volgende eiser 
overduidelij k naar voren•
“De woningen ي in onze buurt 
moeten hoognodig, opge- 
knapt worden.. ؛
Douches moeten worden aan- 
gelegd. Vooral in de van. ; 
Houweningenstr. omdat de 
mensen daar nog steeds 
naar het badhuis moéten. 
Verkrotte woningen moeten 
worden afgebroken eh.' daar 
moet nieuwbouw voor onze 
eigen bewoners voor terug 
komen.

-Verder moet de overheid 
zeer streng optreden tegen 
horizontale.verkoop ٠ ٨  
speculatie. -

- de buurt mag wel wat meer 
groen krijgen,zoals vaste 
bloembakken en klimop.
Maar ook meer bomen en 
s t r u i k e n ■ Het terrein van 
publieke werken moet onder- 
hand beschikbaar,komen, 
zoals is beloofd ٠.
Hier zou een park en een 
speelplaats voor onze kin- 
deren moeten komen.



Plannen van de spn
Interview 

CokDittmar 
kandidaat gemeenteraad
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Speculatie
Cok: Er moeten. İtfet'tölijke 
maatregelen genomen worden 
tegen de speculatie; hori- 
zontale verkoop أر(؛:ث'آ  ver- 
boden *worden; en stadsver- 
nieuwing binnen een zeker 
wettel i jk kader mogelijk

، ت:ل؛ ?.meآ  is, dat bet‘ wets- 
ontwerp van Schaefer betr . 
s t ad ş ver n i e uw in g over het 
bovenstaande feitelijk 
niets vermeld.
Misschien heeft Schaefer 
teveel rekening'gehouden 
met het CDA. met name 
Lubbers die met handen en 
voeten vast^i.t aan liet 
spekulantendom.
Wij (CPN) zeggen: er moet 
een ander beter wetsont- 
werp komen, maar dat zou 
moeten gebeuren op basis

gewerkt meet w o r d e n. ١١^^
Ik denk dat er voldoende 
p l e k k e n i n . d e  wijken aan- 
wezig •zijn waar op dit 

 moment gebouwd kan worden ء
tegen betaalbare h u r e n, 

hoe het nou و Vraag is 
at er ( i n d e؟؛؛،{ mogelijk 

afgelopen jaren zoveel ■met 
-de mond beleden stadver 

toch nog (ا . ة  آل ؛ euwinj;s>؛e كل
zo ontzettend weinig ge- 
beurd is، Het grootste 

in het ؛١١١ zit . و ه آ أ و0آل1أ  ك
een wette- ٦«ontbreken '•a 

kader h i e r v o o r. آ lij 
termijn •أ  Er moeten op ل0'؟ا

wette lijke- maatregelen 
die uitgaan van de و komen 

realiteit van de totaal 
verschillende belangen in 
de stad. Ik denk hierbij 
aan de belangen van de 
beleggers (spekulanten) 
tegenover de belanden van 

,de b e w o n e r s

Cok'Dittinars 
aktief lid CPN Amsterdam; 
werkzaam als opbouwwerker 
in Purmerend bij stadsver- 
nieuwing ill de oude wijken 
en kandidaat van de ge-; ' 
meente-raadsverkiezingen 
in Amsterdam.

Versnelling 
woningbouw

W i j : Welke plannen heeft de 
C\P.N. ا ا ا ا ن  de woningen İT1 .أ
de 19e eeuwse wijken ?
Cok: Een van de ^eest cen- 
trale dingen die in het 
kader van de woningbouw 
aangepakt moet worden is 
versnelling van de woning- 
bouw.
Dit is het centrale punt 
waar in de komende iaren



Cok: De mogelijkheden van 
een stad zijn natuurlijk 
beperkter aan van een 
dorp in het Gooi. We mo- 
gen niet mopperen over de 
huidige voorzieningen; ik 
denk aan de parken in 
Amsterdam, ^e buurtbewoner 
zelf kan een steentje 
(boompje) bijdragen aan 
het opfleuren van de 
straat.

Kabe؛ T.V. 
is een prima zaak 
mits betaalbaar

W i j : Wat vinden jullie van 
kabelt.v. ?
€ok: ^,٧ , is een fantas- 
tisch medium bij goed ge- 
bruik. Goede ontvangst is 
belangrijk. Kabelt.v. is 
een prima zaak. Amsterdam 
,zou in de toekomst een 
eigen net kunnen krijgen 
(net als radio Stad 
Amsterdam). Wel zijn wij 
van mening ء dat de aanleg 
van kabelt.v. moet gebeuren 
op basis yan vrijwillig- 
heid. De kosten moeten zo 
laag mogelijk worden ge- 
houden.

Gerard Schuur
Tineke Bongaertz

t n  o n s  l a n d 

d s  k r a c h t e n ٢١£ ؟  ؛

a a n w e z i g  v o o r 

v e r a n d e r i n g

STOPde
neutronen

van wat er in de buurten 
aan eisen opklinkt.
Alle gronden en opstallen 
(huizen etc.) móeten op 
basis van gebruikswaarde 
in handen komen van de 
gemeente.

٠

Kosten 
door het 

rijk
Alle kosten zou- 

den in principe door het 
Rijk gedragen moeten Wor- 
d e n ? -de gemeente zou ze 
eerst voor kunnen finan- 
eieren. Ook zou het Rijk 
de B.T.W. (18 % و op woning- 
bouw drastisch moeten ver- 
1-ag'en.
Woningbouwverenigingen die 
woningen willen bouwen, 
moeten leningen kunnen 
sluiten met rege-ringsga- 
ranties waardoor de rente 
belangrijk verlaagd wordt. 
Momenteel is ؛een zeer 
groot percentage van de 
totale huurkosten te her- 
leiden tot rëntebedragen 
die afgelost moeten worden,

Groene
!)eplanting

Wij : Iloe staat de C.P.N. 
tegenover groene be- 
planting in de stad ?

vrijdag 19 mei
F E E ^ i,,’tTrefDunt
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Wat wil de f i i l
Interview met Goekoop

Vraag: Er: zijn in de b u u r t, 
-met name in de van Houwe 

erg veel ظ ل ال ج ^ ^ ة ء ء ة ة آ  و
er zijn ل الآ ل ة € ^  bouwvallige ت

ook veel gaten in onze 
b u u r t e n  om het vele af- 
b ^ a k p u i n  heerst een 
rattenplaag، Êr wordt ons 
van alles beloofd, maar er 
gebeurt nu al jaren n i & t s, 
Hoe zit dat ?

ا اا ئ ! A ا n t w .: Ja, ik denk dat 
nog te ^ee}. naar totaal- 
oplossingen streeft. Laat 

ık he^ zo zeggen: men wء i l 
bij wijze van spreken, een 
hele buurt tegelijk aan- 
pakken en dat gaat dan 
enorjn lang duren in dit 

Ik' vind : .؟،soort situatie 
wat :،dat je veel meer/een ٠ 

ou willen nöem.én,؛z؛ikr 
speerpuntenbeleid kunt;

Ik vind dat je■ ؛،Voeren 
iuist in zo'n situatie 'be- 

een blok ؛؛gint met ergen 
' .neer te zetten

ernaar streven dat W O “ 
ni-ngen voor een de el gé" 
meenteb.ezit worden, omdat 
het versnipperde prive- 
woningbezit onaangename 
gevolgen h e e f t ٠ ١  
Dit even in het algemeen. 
Wij zijn voor verbetering 
door nieuwbouw op kleine 
schaal. Dus '؛niet-wachten 
tot hele blokken gebouwd 
kunnen worden j maar .gat'en 
invullen. Wij zijn voor 
een zo dicht ^0 م ب ج1و ة  be- 
bouwing in de stad.

Speer

punten

beleid

Vraag:. Wat wil■ de ٧ ٧ ٥ .,
• volgens haar prograinma, de 
komende vier jaar doen aan 
woningverbetering ٠ met
name in 'de Hugo de Groot- 
buurt ?
Antw،: Wij zeggen in ons 
programma ni£؛t wat we pe.r 
buurt gaan doen, maar 
centraal in ons programma 
staat wat w^ globaal aah 
stadsvernieuwing gaan 
doen. Verbetering van be- 
staande woningen komt op 
de eerste p l a a t s . Daarvoor 
is rijkssubsidie nodig.
Als v"erbeterin*g niet mo- 
ge]ijk blijkt dan moet j e 
kijken op ^elke wijze je ؛ 
gaat slopen. Dit i؛ punt, و ر ' 
een.'
Verder ة زن ! ا  de bestaande 
subsidieregelingen voor . 
een,deel onvoldoende ert 
te ingewikkeld, de bouw- 
procedures zi^n te com- 
pl e x . Dit moet ver- 
soepeld worden.



Verder gaat de stadsreini- 
gingj in samenwerking met 
de b u u r t e n  -maatregelen rie ؛
men tegen de algemene v e r - 
vulling, Het college van •
BS w heeft ،lit ja a■2 4 '•؛ 
miljoen extra ter 
beschikking gesteld boven d:e 
n o rmale uitgaven «■ In een 
commissie bekijken we of d.e 
hondepenning weer móet 
worden, ingevoerd er، of je 
per buurt hond.espeeIwei - 
tjes kunt maken. De stads- 
■reiniging zulien we m e e  ؟
wijksgewijs laten. <3ptred.e-n, 
maar ة o ؛:إ ل;ت.:  ie controle؟ is 
ook erg •belangri jk ٠

■Vraag': Wat stelt 'Ij 'zich bij 
sociale controle voor ؟
Dat merisen elkaar gaan 
aaitgeven of zp ?
Antw.: Nou nee, ik denk 
niet aan verklikkers. Maa'r . 
ik vind dat mensen 1 n [ س آ  
buurt er ook ^el.f iets aan 
moeten d.oen, De taak van.de 
stads r'einigingscontroi.eurs 
is niet zozeer oir؛ mensen 
te' bekeur ei'ij maar om met ze 
te praten ئ d ،أ a  W'erkt in' :؛
de praktijk„

Speelstraat
Vraag: Er- is W e i n i g  speel- ' 
gelegenheid voor de إ ا آ ب إ؛:ء - 
ren ir، de buurt. Er zijn 
geen speelstraten. Er 
ligt al jarenlang een plan 
van de buurtbewoners voor 
afsluiting van de 3e Hugo 
de Grootstraat, llit plan ' 
is goedgekeurd. Ër was 
alleen ;geert geld voor. En 
het •potje v.an Amsterdam 
700 daar kwam onze buurt 
ook niet aan te pas.
Antw.: buister e e n s  als ء
we dat plan ؟lier krijgen.

R e d .: Maar het ligt hier 
al أ
Antw.: Ja maar, als we het 
als 'fractie krijgen, dan 
willen v،é best eens. via 
ons raadslid in de 'Commis- 
s-ie voor Publieke Werken, 
kijken hoe het op t.afel 
zou kunnen worden ge- 
bracht, maar het ا'آ ت نل . ز ا  
een kwestie van priori- 
tei.ten afwegen. H,et plan 
zelf van Uw buurt dat ken

ls het.wol doorgesproken 
met de technische dienst?? 
Red . : . ■Ja , het is helemaal 
klaar.
Antw.: Nou ik zal eens 
kijken. Meer kan ik niet م  
toezeggen. .

wijken, ٠٠١^ m  de Hugo de 
Grpotbuurt, Daarnaast moet 
je prem.iekoop en beschutte 
koop h e b b e n . Nogmaals: 
spekulatie met ة .lechte 0 ال - 
ningen zou ik absoluut 
willen verb ieden و want door 
die spekulatie worden W O “ 
ningen ;uit de sociale sfeer 
overgeheveld naar een veel 
vrijere sfeer.
Wat de niemvbouw betreft.
Wij vinden dat '•^vn 70 ء . in 
de woningwetsfeer en z o ’n 
30% in de sfeer van•de 
premiekoop en van de be- 
schutte koop gebouwd móet 
worden,

Hondepoep
Vraag:. Wat gaat de VVD aan 
de hondepoep doen ?
Antw.: Wij zijn met vier . 
grote steden bezig om te 
kijken 0 ^ we een reclame- 
campagne؛ tegen hondepoep 
kunnen maken. Die moet 
volgend jaar van start gaan. 
Er moeten maatregelen ter 
bestrijding van de honde- 
poep komen. Er, moet.een 
grotere ^ l i t i e c o n t r o l e  op 
het aanlijngebod komen.

و--::■-أءءي؛~-' :تئت-ء,.ت -نءقء'.-ءةث'ئ..'آ-ءي:ءأة’ءآه'آقنبمةبم ؛ت .تئ’مم.:-.ه-.ت.ي7؛ا-

Wanneer

gebeurt

het
Vraag: Maar wanneer gaat 
dat■■ nou gebeuren ? De w e t ” 
houder kan wed. ١١cc• إ mooi 
praten voor de verkie-- 
zingen., maar straks moe ten 
we weer vier ؤ aar• in ■die 
gaten kijken en die ratten- 
pla.ag. verdragen, D.an heHben 
we nog, vier jaar lang 
sleclite 'ivo'ni.nge.ïi met

■ lekkende d a k e n ,
Antw«: Ik:kan alleen maar 

; een toezegging, doen. Als 
; er een VV'D-wetho'uder op . 
volkshuisvesting k o m t  dan ؟
kan ik z.e:ggen dat . er o p ء0. '

• kort mogélijke terïnijn eer 
.een,kleinschalige aanpak 
krn^t- Nie;t avachten tot er■ 
gehele bestemmingsplannen 
zijn tot hele •blokken ont- ' 
eigend zijn en dan een 
nieuwe struatindeling: ma- ' 
ken ء Dat duurt veel' te

■ lang 611 de problemen wor- 
den er gróter door. Je

: moet juist met deelop'
,iossing^n werken أ

doet u  

met de 

speculanten
Vraag: Wat wilt u tegen 
s^kulatiewinsteft bij hori- 
zontale verkoop doen ? 
Antw.;. Twee tegengestelde 
dingen: ten eerste: ik ben 
tegen spekulatie in de 
sociale wo n i n g b o u w . Dat 
zou absoluut verboden 
moeten worden. ■Ten twe e d e : 
er is echter een duidelijke 
behoefte' a-an koopwoningen 
in de laagste koopklasse en 
om,daarin te voorzien•moet 
je koopwoningen b o u w e n , 
want omdat die er niet zijn 
krijg je dit soort dingen. .; 
En met koopwoningen bedoel 
ik sociale woningbouw in de 
19de eh vroeg 20ste eeuwse



psp tegen luxe bouw
Interview met 

Peter van derWiel en Titia Bos

over de buurt krijgen* 
Momenteel is de huisvestings- 
distributie vanuit één 
c e n t r a a l p u n t  'geregeld.
In de praktijk blijkt zo'n 
instantie te groot en te 
ver weg om effectief te 
zi.in.

Speculatie
over ١ ١؛ا ؛آ Wij : Hoe denken

de speculatie -.■?
dat 2 ؛ ١١İ j Ideaal zou 

de gemeente alle woningen 
om أ؛'رأ.« !١ ما ' iII bezit z.öu ا

speculatie en huurverho•- 
hand te ho.U" •:•ل ١١. (١ gingen 

-dat finan ل  den. Helaas و
-v;oorl opi.g~n.iet Jiaal ؛•،١>•،:•

؛<ا  ١١؛أ إ zijh eigenlijk :.<اا ••
ieال؛ أل .؛ن0ل )  maal tegen de أأ

verkoop omdat, dit de spe~ 
culatie iII de hand w e r k t،

>ما-> ١  Maar we vinden dat ل
van horizontale verkoop) 
en bijv. ook krakers als 
slachtoffers van die spe- 

" niet de dupe mogen 
,zijn van tegen maatregelen

bouw (parkappartementen 
etc.), de ’.-/oningen moeten 
betaalbaar blijven. Ook 
zonder de aanpassingssub■" 
sidie die tijdelijk gege- 
ven wordt ٠ In de Kinker- 
buurt bijv، moeten sommige 
gezinnetjes uit hun woning 
doordat naderhand blijkt 
dat de huur te hoog ء i s .
Wat betreft verbeteringen 
aan de woningen zoals bijv 
kapotte gootsteen: Per 
buurt mo.et er een soort 
dienst komen die de kwali- 
teit van de woningen ha- 
gaat en zonodig ver.bete■“ 
ringen aanbrengt en 
achterstallig onderhoud 
(brandveiligheid) laat ge- 
ïxeuren. De kösteil hiervan 
worden .ه ^ de '

Alle gemeentelijke diensten 
moeten gedecentraliseerd 
worden naar de wijken, waar- 

gemeente ook )•؛١ bij naast 
buurtbewoners en woningbouw- 
verenigingen zeggenschap

Dinsdagavond 18 april j . 1. 
waren wij ٠١١١ 8 uur in de 
3e Hugo de Grootstraat 
1 8 ’ ٠ om de kandidaten voor 
de gemeenteraad nu eens 
te vragen wat zij voor onze 
buurt in de komende 4 jaar 
willen gaan doen.

W i j : Wat zijn jullie ge- 
dachten i.v,m. de woonvoor- 
zieningen ?

legen 

massale sloop
Zij : De P.S.P. is teg،.--n 
massale sloop van de 19e 
eeuwse wijken. Het liefst 
zien wij dat de sloop ge-■■ 
" wordt zodat d؛•• mo-
gel i.jkheid van ,doorschui- 
ven bestaat. 1 آ.ث آ.م . dat 
de buurtbewoner in de 
buurt zelf kan ruilen,of 
verhuizen en-dus niet te- 
gelijk naar een andere 
woonwijk wordt verwezen. 
Wij zijn tegen de lu^e



zouden hierdoor ؟ةءةث5ءء"
kunnen blijven, ook als 
bet aantal netten wat k lei- 
Tier zou kunnen zijn» Nu 
komt het meer neer op een 

٠ verkapte huurverhoging

أأئة^°ةءةثأةء ٠

i ؛ا.خ > ٥٤ w م م ج ؛ج ---------------------س

Voor openbaar 
vervoer

Wij vinden dat de b innen- 
st.ad niet geschikt is voor 
grote aantallen particu- 
lier vervoer. Ilet openbaar 
vervoer nio.et zodanig ve r™

.١٠•: ١! bet erd werden dat 
rkeer met de؛.woon-werk ve 

e i g e n  auto niet meer nodig 
Ook het * ٠ is 
m e t  door het open-.؟ doen 

'baar vervoer ■ op te vangen
i' ١ ر :

Wij : Tensldtte. w a t V iriden 
jullie yan de kabel t ء ' ? . V

Kabel t.'v. hoeft niet : ا;قة 
slecht te zijn als h e t". 
niet zoals n-u in commer- 
ciële handen is maar b i j v, 
net als vroeger d.e'•'draad•- 
r oep door b-ijvz de P،T. T.؛؛؛aï 

,geregeld, :,wordt

de ziet bovendien dat een 
eig.en huis in het algemeen 
beter wordt onderhouden ٨٨٦- 
dat mensen vaa-k terecht 
geen geld steken in een 
huis met achterstallig 
onderhoud van een huisjes- 
melker. Wel moet de aspi- 
rant eigenaar tegen een 
eventuele miskoop ivörden 
gewaarschuwd omdat bijv. 
veel van de aangeboden wo~ 
ningen binnenkort gesloopt.

ل،.اها'اال:لل,
Wij Wat ■vinden jullie van
de groenvoorziening en de 
auto in de 'buurt ?
z,ij ؛. Wat betreft het groen 
in de wi j ken :zouden de 
mensen 'natuurlijk 'V'-.e'el zeif 
kunnen doeiï. Ma a r helaas■ 
blijkt dat nog niet haal- 
baar Oïïidat het onderhoud éïi 
de bescherming vap.de'. hui- 
dige voorzieningen, door ل ء.  
buurtbewoners te wensen 
ov.er 1 a at omda t ze-'-e Ikaar 
na.uwei ijks kennen ٠

z/M3ö./£؛
S d n w z t g  z i i n مع  ج س ص آ م م ح م

CDACWD66
RSP بمء/ام رءاا/ا

و



3 speculatie 
wettelijk tegengaan
Interview met Louis Genet

en eh de Pijp.
Wij:Wij hebben de indruk 
dat wanneer je als buurt 
niet echt tQt de kre- 
peergevallen belioort je 
niet aan de' bak komt ٠ 
Nu is onze buurt no^ te 
redden,maar ١١٢ij denken als 
de verkrotting geen halt' 
wordt toe geroepen het 
straks te laat-is»

آ ن:أل..ز:أ  İvil jullie, aanra- 
den.om zelf een bestem- 
mings.plan te ontwerpen.
Dat kan■ wel'.helpen.
Wij : ؛iet. huurkommitee is 
bezig ١١١آ :t een bestemmings- 
plan.Dus een plan waar 
opgeknapt kan worden,en 
waar nieuwbouw zou moeten 
komen.
Wat doet de PvdA om dit 
plan te ondersteunen? 
graag wel ,duidelijk en 
konkreet antwoorden.
Hij:Nou als e r z o ' n  plan, 
tja het أ ت0ا  dom van mij 
zijn als ik zou beloven 
dat dan b.v. binnen twee 
jaar de buurt zou worden 
aangepast.
Maar zo'n alternatief be-

dit de afgelopen jaren 
volkomen mislukt is ٠

Mislukt
Kleine aanschrijvingen 
hebben volgens mij wel 
zin. Hiervoor zijn ook in 
veel gevallen subsidies 
voorhanden،
Het punt alleen is dat 
vooral kleine eigenaars 
dit te weihig weten, Zij 
weten Iiiet ^aar ze recht 
op hebben. Wij w i l ^ n  ook 
meer optimale informatie 
gaan geven.

Hugo de Grootbuurt
Een probleem voor de Hugo 
de Grootbuurt is,dat er 
nog geen bestemmingsplan 
İ.S . Dat betekent dat de 
gemeente niet echt aktief 
een aankoopbeleid verricht 
Andere buurten gaan wat 
verbetering betreft dus 
voor, Zoa..ls de Nieuwinarkt- 
buurt,de Staatsliedenbuurt

Woensdagavond klokslag 
acht uur belt Genet aan. 
Hij is precies op tijd. 
Genet is ongeveer dertig 
jaar en lang van postuur ء 
zeker■ b.ij ■ de Imeter 90 en 
staat op de 15de plaats 
op de lijst van de PvdA 
voor de gemeenteraad.
Genet:Wij rekenen in ieder 
geval op T8 zetels,dus kom 
ik w aars ch ijnlijk، eh wel 
zeker in de raad.
Hij vertelt dat hij nogal . 
wat ervaring heeft met 
stadsvernieuwing en derge- 
lijke zaken,maar wel voor- 
namelijk ih de Jordaan.
Wij:Een van de grootste 
zorgen voor onze buurt is 
verbetering van de wonin- 
gen.We denken dan aan 
achterstallig onderhoud. 
Het aanleggen van douches و 
het vernieuwen van de keu- 
ken en der.gelijke.
Hij :Ons programma is er 
opgericht om woningen zo- 
veel mogelijk te herstel- 
len. Nu weten wij ook wel 
dat wat betreft zware
aanschrijvingsbeleid



in de gemeenteraad komt 
met name zich bezig zal hou- 
den en er zich voor in wil 
zetten dat de volgende za- 
ken snel aan bod komen.
-De ■gemeente’̂ oning'en in de 
v.Reigersbergeastr.Daar is 

’ tot een beperkt
renovatiepian te komen.
Het wachten is alleen nog 
op een garantieverklaring 
van bouw-en woningtoezicht و 
dat de boel 25 jaar blijft 
staan.Dat is een punt waar 
wij achter staan en wat ik 
zelf ook altijd hel) aange- 
kaard.Het is trouwens 
verstandig om van uit de 
buurt hier nog eens een 
brief oVer te schrijven.
-Een ander punt is het 
woningbouwplan aan de 
Frederik Hendrikstr.Dat plan 
moet natuurlij k ook 'm.et gro- 
te spoed uitgevoerd worden. 
Ook hier zal ik achteraan 
gaan.
-In de V. Re.i.gersbergenstr, 
is het terrein van Publieke 
Werken ook erg interessant 
voor de buurt
De buurt moet zich uitspreker 
wat daar moet komen.

kabel T.V.
We vragen nog naar de visie 
van de PvdA over de Kabelt.v 
Genet weet hier weinig van 
maar hij meent dat ieder 
vrij moet zijn om we^ of 
geen aansluiting te willen.
Ook over onderwijs heeft hij 
geen gegevens ,omdat dat zijn 
afdeling niet i s .
wij als redactie zijn be- 
nieuwd wat er na de ver- 
kiezingen van de beloftes 
terecht zal komen. ص

Wij: wat wil de partij gaan 
doen tegen speculatie en 
horizontale verkoop? Wij 
hebben hier nogal wat voor- 
'beelden van. Bijvoorbeeld 
naast de dansschool een 
huis wat drie keer is door- 
verkocht in één jaar tijd
Hij:Dit zijn natuurlijk 
praktijken waar wij ons 
als partij ten zeerste te- 
gen verzetten.Daar mag geen

ص

PvdA
op h-et woningvraagstuk .Hij 
heeft zelf een aantal pun- 
ten öpgeschreven^die nog 
niet aan de beurt zijn ge- 
weest. Hij z egtJdat als hi;

stemmingsplan zou zeker 
meewegen. Het is natuur- 
lijk een zorgvuldig afme- 
ten tegen belangen van 
andere b u u rten،

Wettelijk 
regelen

de PvdA voor- ط Wij:Wanneer 
nëmens wettelijke regeling- 
en inte stellen zodat ach- 
terstallig onderhoud ge- 
p.leegd w o r d t.
Hij:Wij zitten natuurlijk 
niet in de reger.ing,maar 
als de wet op de stadsver- 
nieuwing wo^dt aangenomen, 
is het voor de gemeentes 
gemakkelijker om veel ak- 
tiever op te gaan t r e d e n.
Wij:Maar stedelijk kun je 
toch ook veei doen?

dan is het belang-وH i j : J a 
rijk dat je via bouw-en 
woningtoezicht probeert om 
onderhoud af te d r i n g e n،
Wij:Je kan toch bijvoor- 
beeld onderhoud aan de b u i- 
tenkant verplichten ٠

Hij:Het wachten is op 
het aannemen van de wet op 
de stadsvernieuwing ..Als 
die wet er is dan kan de 
gemeente veel meer d o e n.
Wij :Dus dan kunnen we •ervan 
uitgaan als die wet wordt 
aangenomen ,dat de schilders 
de buurten intrekken om de 
huizen pp te schilderen.

daar zou j e dan w e l- ر Hij :da 
zeker van kunnen zijn.Als 
die Wet wordt aangenomen 
dan zullen alle mogelijkheder 
er zijn om eigenaren aan te 

.schrijven

wordt 
Donateur

Gemeentegiro 
S 41098 

t.n.v. G.S. Schuur

Straatje 
om?

Wij zoeken iemand die 
1 keer per week zo'n 
20-tal folders bij* winke 
liers op ■wil hangen over 
nieuwtjes van het buurt- 
h u i s . Kom even langs en 
vraag naar Margot of bél 
nummer 842473.

Wi l Luc 
melden

Wil. Luc van het ilugo de 
Grootplein zich nog eens 
in "het ’1’refpunt" melden 
i.v.m. vrijwilligerswerk

Thea V e r w e r .



CDS niet
horizontale verkoop

Interview met Heerma

de 'woonsfeer van de P i j p 5 
waa-r ik een ;aantal j aren 
heb gewóönd „Bij nieuwbouw 
moet ër naar gestreefd ■wor- 
dendat de woonsfeer behou- 
den b l i j f t.

CDA van ص Wij:Wat vindt 
de groenvoorziening?
Hij : Ik komt zelf uit Fries- 

ppgegroeid ؛١'(٦١ land en .-ik 
e.en landelijke omgeving ٤١١

CDA groen 
in affiches

Trouwens het CDA voert groen 
-1 in ïvaar affiches , Wij wi 

dtit de hu id ige groen-■ أ ،١١ 
voorziening kwalitatief.ver- 
beterd wordt en dat er b o- 
vendien in de oude W'ijken 
meer aandacht aan de ge- 
meenschappelijkc ruimtes 
zoals tuinen,straten e n z.
wordt b e s t e e d.
De gemeente moet de huidi- 
ge bewoners meer inspraak
g e v e n.
I.)hr .Heine,die net binnen 

komt(ook van het C)ء D A 
in het gesprek ق ن ، ل  mengt أ

611 wijst erop dat het 
s 0 en ا', Frederik. Hencl rikplan

wilde niét op 
de foto.Hij gaf ons z ’n 
pasfoto. Wij konden er als 
redactie niet zo heel veel, 
van maken.
Ziehier het resultaat.

;bouwen en die te ,ko.op ,waren 
voor mensen met een 
r o n d d e  ƒ3:0 .000,-',

CDA vóór 
partuculier
woningbezit

٤١؟'.( . CJ)A ف  voor particulier ة
Itfoningbezit en dus ook voor 
horizontale v e r koöp?mits 
dit niet door speculatie 
alle perken te buiten, gaat... 
A.ls dit ل؛اسم het geval is 
moeten gemeente € ١١ overheid 
tot een totaal, verbod'vari 
splitsing en verkoop van 
etages overgaan.
Ook wil het CDA graag.een 
verdeling van de nieuwbouw 
op 5p/50ziensdus evenveel 
kleine als grote woningen. 
Je voorkomt hi ermee de ver- 
grijzin'g van de binnenstad 
en d'e jonge gezinnen worden 
dan niet gedwongen om.te 
verhuizen.naar de steden 
verliuizen naar steden ة آ ء  
Lelystad, Purmereııd ء Almere 
enz. Zelf vind ik het fijn 
om hier in Amsterdam Noord 
te wonen.. Toch mis ik wel

Na enig zoeken,in'landelijk 
Noord naar de Carla Barton- 
s t a a t  vonden we de geriefe ء 
lijke woning van de familie 
Heerema.
Qnze eerste vraag betrof de 
woningbouw in de Hugo de 
Grootbuurt en in de binnen- 
stad.

Niet in 
paarjaar

(اا)ا̂>(لءا'!؛؛
Dhr.Heerema:dé huidige 
woonsituatie is een groot 
probleem,zo groot zelfs da;t 
net niet in een paar' jaar

دمفةء،مم ة ة ء أ ث أ ة
bestaande woningen goed 
worden gerenoveerd jinaar 
ook i'/eer niet zo dat de hu - 
ren gelijk word'en aan nieuw- 
bouw»
Het tempo van de nieuwbouw 
moet. flink omhoog ,maar 6آلآ  
moeten oppassen dat. ا:'.؛ا أ أ .'- 
door niet de kwaliteit 
wordt aangetast.
Ben leuk 'voorbeeld is de 
Bannebuiksloot^waar een 
woningbomvverc-niging goede 
en betaalbare woningen liet.



Plant & Bak
wortels véél ruimte k r i j- 
gen is 'er n،l. alleen blad 
vorming)،
De ■geraniu^ kan in het n a- 
ja:ar gestekt worden door 
scheuten af te knippen en 

vermengt ر deze in dé‘ grond 
te zetten ؛؛met scherp zand 

Planten en stekken moeten 
dan overwinteren op een 
droge en vorstvrije p l a a t s, 
binnen، Heel af e^ toe 

In  het v oor- ٠ water geven 
jaar kunt u ,dé geraniums 
veer ■normaal begieten eri؛

٠.zonodig verpotten 
Behalve geraniums doen ook 
perkplanten als ..afrikaan- 
tjeSj viooltjes etc. het 
meestal, erg goed in een 
bloembak, u kunt ook eens 
experimenteren met 
paprika-, appel- en torna- 
termitten.

.11 Veel sukses

Alma Jongerius

h e l p e n , Het is voor de 
/>rijwilligers. (waar de 

burenhulp uit b e s t a a t') 
aan ث نااا . أ  niet te doen 0اةا ة

huis aan te bellen om te 
een أ: ؛ ال  vragen of er يإ

karweitje is, dat b e- 
grijpt u w e 1 „ Dus pak de 
telefoon en bel "de Re i- 
ger"j dan komt er iemand 
voót Uw tegeltjes en dan 
Vvorden er ook -^eer eens 
brokjes voor 'de hond ge- 

ا.!€إ‘  haald. (En die االل:؛ء،ا
kruk zetten ze oolc nog op 

, (,straat

i.jke gro’eten.'؛Vriend
„H u y a

Op politiek niveau kan er 
een heleboel gedaan vvorden 
voor onze buurt. Maar z e l f  
kunnen we o o k : best. wat, 
kleur en ■fleur aanbrengen/ 
Het is nu de' juiste tijd 
om de bloembakken weer 
eens voor de ramen te 
zet-t^n ؛

Plant & vuilniszak
Van wat plankjes en een 
vuilniszak als binncnbe- 
kleding maal je in vrij 
korte tijd een aardige 
bloembak die op zeer een- 
voudige - eri■' goedkopo manier 
met 2 planken-dragers o p. 
zijn plaats gehouden kan

Plastic bakken zijn in 
verschillende maten te 
k,oop en'gaan. j aren m e e.
Wat professionelere h o u- 

ook voor aan de و ders 
balkşrnrand zijn bij di- 
verse winkels te verkrij- 
gen en m  een mum van 
tijd bev e s t i g d،

' Plant & grond
Een bloembakplant bij uit- 

e ge->:؛ stek is natuurlijk 
ranium die je het best 
met pot én al in de grond 
kunt stoppen bin veel b.loe- 

;men t:e krijgen. (Als de

Weest om te vragen of“ ik 
misschien boodschappen 
heb die: de burenhulp kan ' 
doen, De tegeltjes moeten 

weer worden af- 
ik vind het. maar 

' z i t dat. ل؛ا ا.؟ل  ? 
ook al zoIS

ook nodig 
genomen ٠ 
niks, Hoe 
Mijn hond
stil،

Mevrouw HL de G.

Beste mevrouw H . d e G . j
Oin de burenhulp een klus- 
je te laten doen dat u 
zelf niet kuilt, moet IJ 
opbellen naar buurthuis 
"de Reiger ؛1 (345676) ٠
Dat opbellen kan elke 
werkdag van tien tot twee 
Diezelfde dag komt er dan 
nog iemand om u te helpen

een tramlus in de maag is 
gesplitst;,zonder dat de 
bewoners er van wisten.
En zo zijn er meer dingen

Kabel T.V.
Wij:Kabelt.v, hoe staat het 
CDA daar tegenover?
H i j :Dé maandelijkse kosten 
zijn te hoog en wat zal ons 
de toekomst brengen?

Vqrder hoopt het CDA dat 
niet zoals in •de afgelopen 
vier jaar er veel wordt 
gepraat en weinig wordt g e - ; 
daan،(denk aan de nieuwbouw) 
maar dat ه  duidelijk maat- 
regelen genomen worde.il'.:■ 
betreffende:
~wonin.gno.od 
-veiligheid op stï*aat 
-verkeer
-werkgelegenheid. éBk

م

.ورآ

ج

Lieve H u g a,

Ik zie overal van d ie 
affiches met "burenhulp 

ل ة ل ا - hel.pt” , plakkertjes op 
taarnpalen en advertenties 
in de buurtkrant, maar ik 
zit nou al twee weken met 
een'been in het gips omdat 
ik bij het afnemen van de 

tegeltjes h'.<'؛؛')١' o v e n d e  ,ge 
van het krukje bén gevallen 
en al die tijd is er nog 

-niemand aan de,deur ge



Buurtagenda
Knal feest

Vrijdag 19 mei a.s.. (week■ 
end na Pinkstèren) orga- 
niseren wij een groot 
buurtfeest voor volwasse- 
nen ء
Voor de gebruikers van 
"het Trefpunt" wordt het 
een knal sluitingsfeest 
van dit seizoen.
De aktiviteiten gaan na~ 
tuurlijk nog door, maar 
het feest is al vroeg in 
mei, om iedereen de kans 
te geven ora te k o m e n ٠ 
u weet dat eind mei al 
mensen op vakantie gaan 
of de weekends 'alweer 
lekker in huri karavan 
of huisje duiken.
Iedereen is van harte 
welkom.
Het wordt een programma 
met dans en muziek-van 
de band "Limit) Five "  ء
een grandioze bingo, op- 
treden Soulballet tie- 
ners en vooral veel voor 
u te zien en te doen آ . 
Tafeltennis, fototen- 
toonstelling, pijlen 
gooien enz.
Kaarten te koop a ƒ 2 ء so 
(+ gratis konsumptie) b i j : 
het Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5.j telefoon 842475.
/ S u s ، m ه  ع  KL&ME MlDD^HSTANCi KOMT ٥̂ ٥٤  TDRUMMOttb ر 
ا م  E H ' . م.  H E TV & ü y S .

’tlrefpunt
Forumavond

Dinsdagavond 23 mei wordt 
in buurthuis ٠ t Trefpunt 
een politieke forumavond 
gehouden.
Vertegenwoordigers van PvdA ر 
WD,€1)A,€PN,PSP,PPR en D'66 
zullen dan aanwezig zijn om 
duidelijk te maken wat ze 
allemaal in petto hebben 
voor onze buurt.(of n i e t ) .
De organisatie van deze 
avond is in handen van de 
dagelijkse kommissie van het 
b u u r t h u i s ,dé vrouwenpraat- 
groep en de buurtkrant.
Hou de avond van 23 mei vrij 
want dit mag u niet missen. 
Voor de kosten hoeft II het 
niet te laten,want zeg nu 
zelf,wat is tegenwoordig nog 
een piek? Bovendien krijgt u 
daar gratis twee bakken 
koffie Voor.
De voorbereidingskoïïimissie 
heeft ook gesprekken gehad 
met vertegenwoordigers van 
belangrijke groepen in onze 
buurt. ;
Groepen die zich bezig houden 
met de woonsituatie,de belan• 
gen van de Middenschool, het: 
verkeer en dë "
Deze gesprekken kunt ال  
in deze buurt؛ ،,ant terug - 
vinden،
Al deze groepen zullen op 
23 mei in het Trefpunt aan- 
wezig zijn,Zij zullen zoals 
ze ons zeiden de politieke ١ 
vertegenwoordigers danig إ 
aan d-e tand voelen over het 
een en ander.

Buurthuisraad
Misschien is het oud nieuws 
voor u, of wee^ u het nog 
niet, maar buurthuis "het 
Trefpunt" heeft nu al voor 
het derde seizoen een 
buurthuisraad.
De buurthuisraad kwam tot 
nu toé één keer per maand 
bij elkaar. Van elke akti- 
viteitengroep, die gebruik 
maakt van het buurthuis 
mogen twee mensen stemmen 
en hun groep vertegenwoor- 
digen. Daarnaast kan ieder- 
een die een nieuwe aktivi- 
teit met buurtbewoners wil 
opzetten, terecht op de 
buurthuisraad.
Wij hopen op deze manier 
samen met buurtbewoners, 
gebruikers van het buurt- 
h u s؛ , zo goed mogelijk te 
kunnen werken. Verder, 
dat we door deze weg {.e 
bewandelen, beantwoorden 
aan de wensen van de buurt. 
De buurthuisraad is daarom 
een belangrijke zaak.
Wilt u meer weten dan kunt 
u daarvoor terecht bij de 

Kommissie.
Deze vergadert elke dihs- 
dagochtend van 9.30-11.30. 
Alle vergaderingen zijn 
openbaar en u bent xvelkom 
met nievtwe ideeën.
Wij hopen dat deze ihfor- 
matie u wat helpt bij de 
weg vinden naar en in het 
buurthuis en vragen ook Uw 
hulp en steun om goed 
verder te werken.

De Dagelijkse Kommissie



ا ا ه ا'ا إ أ ال؛ا ال [اا آ
dePoort

Niemand had tijd om nog te 
suffen of in slaap, te 
vallen want er werd regel- 
matig koffie met koek en 
limonade geserveerd en als 
er niets te doen of te 
i ة en ' viei., werd er wel een 
of ander lied aangeheven 
waarbij ieder dapper, mee- 
zong.
Iets om nog veel vaker te 
herhalen.
We hopen niet tot erger- 
nis van booteigenaars.
Ik zou zeggen komt u ons 
eens bezoeken» £lke middag 
van 2 . 0 0-4.00 u u r .
Ik wed 'dat u dan met lief- 
de een plaats inruimt voor 
de rondvaartboot ء als het 
moet elke week,

Uw buurtgenoot en mede- 
werkster in ’؟de Poort” 
mevrouw A.J. Schuring.

Bewonersbtis
Al geruime tijd bestaat de 
wens bij enkele personeels- 
leden van Verpleeghuis ,'De 
Poort” op de Hugo de Groot- 
kade om voor de bewoners 
van dit huis een eigen ver- 
vaersmiddel aan te schaffen
Voor de realisering van de 
bewanersbus is geld het 
grote probleem.
Het c ,0, z .  bepaalt dat voor 
een dergel.ijk projekt niets 
mag worden ■doorberekend in 
de verpleegprijs.
Wij vinden dat een eigen 
bus de mobiliteit van de 
bewoners vergroot ء omdat 
zij dan niet meer afhanke- 
lijk zijn van vrijwilligers 
of andere instanties als 
zij op mooie zomerdagen, 
feestdagen of weekerids uit 
willen gaan. In de loop 
van he.t jaar zullen wij 
ال  op de hoogte houden over 
onze aktiviteiten.

De .com؟nissie Bewoners- 
bus' Verpleeghuis 
,'De Poort".

Boottocht
Als ü op dinsdag 14 februari 
j,l, toevallig langs de Hugo 
de Grootkade bent g e l open؛, 
kon ال  daar een mooie rond” 
vaartboöt langs de kant zien 
liggen، Leuk ingericht met 
tafeltjes en makkelijke

Het was misschien wat minder 
leuk voor de jachteigenaars 
die voor ons een plaatsje 
moesten inruimen^ maar 
geloof ne het plezier dat ٧  
hiermee aan 40 gehandicapte 
stadgenoten bewees, is de 
moeite zeker waard geweest،
Stel je voor dat je na 
maanden boven te hebben ge- 
zeten, zo ]kaar op een mooie 
zonnige winterdag in een 
rondvaartboot wordt gehe- 
sen, die je dan door je 
eigen Amsterdamse grachten 
en het IJ voert. Het. was 
een enorme belevenis.
En al is het dan helaas zo 
dat de meeste van onze 
mensen dit zéér snel weer 
vergeteii, deze middag was 
een e.chte fijne ervaring.
Dankzij de goede en des- 
kundige hulp van het ver- 
plegend personeel is nie- 
mand tussen de wal en het 
schip terecht gekomen,
Het was soms wel moeilijk 
om de hondepoepjes te ver- 
mijden, maar dat w.erd op 
de koop toe genomen. 
M i s s c ^ e n  verbetert onze 
buu.rt ook in dit opzicht 
nog wel eens,
Iedereen genoot op zijn ma-

Herinneringen aan het 
Prinsentheater, waar je met 
je eerste meisje heen'ging, 
aan ,'de Suikerfabriek" 
waar zo hard werd gewerkt, 
aan het grote grachtenhuis 
waar je als jong meisje bij 
een rijke familie diende, 
het kwam allemaal boven 
tijdens die fijne tocht.
En roerend was aan het 
eind die meneer die dacht 
dat we nu naar een hotel 
gingen om te dineren.

deReiger
Klaverjassen

”dé R e i g e r ^  één der vele 
buurthuizen van de ver- 
eniging "Ons Huis", heeft 
aث sinds 15 jaar een zeer 
gezellige en goed lopende 
klaverjasclub in huis و op 
de dinsdagavond ٠

Na de Paasdagen zijn ^e 
weer begonnen aan een 
nieuw seizoen. Reeds nu 
kunnen wij g e ^ t e r e s s e e r d e  
volwassenen inschrijven 
voor het li'dïttaatschap* 
Iedere dinsdagavond Vfordt 
er gespeeld van 20.00-
0 0 ب ■مح.د . .uur in ■"de :Reiger", 
van Reigersbergenstraat 65, 
Ieder, die op zoek is naar 
een gezellige verpozing in 
een opgewekte en geanimeer- 
.dé s f e e ^  kan zich opgeven 
bij onderstaande adressen:
persoonlijk: iedere dins- 
dagavond in het buurthuis; 
telefonisch:
h r . Brizee. telefoon 167451 
hr ٠ Teunisse 240 794 ' ء ٠  
mevr ٠ V . Soest ," 187272

Het Bestuur.

Maatschappelijk
werk

Als u problemen‘heeft waar 
IJ met een ander over wilt 
praten^ of waar 1آ bij ge- 
holpen wilt worden, komt ال  
dan eens praten m e  onze ؛
maatschappelijk werker.
Hij houdt spreekuur op 
dinsdagochtend van 10.00-
12.00 uur. u kunt ook 
bellen (845676) voor het 
maken van een afspraak; 
vraagt u dan naar Arnold 
Kooiker.



16 Aktieve 
buurtbewoners

Interview met de voorzitter 
van het huurkomitee: 

Dick van de Velde
jaarlijks terugkomende 
huurverhoging، Dat was 
en is hard nodig. aangezien 

onze huurt, in, ن ،١ ‘de huren 
een ijltempo z o ' n 4 0 i g e- 

Des te meer ن ز ل ا  stegen ::م
ا؛م- أ  verontwaardiging rees ;ا;ا

huizen ،:آ؛'.. zien er. vaak aan 
geen onderhoud was v e rricht، 
Dat slechte onderhoud heeft 
voor verschillende gedeeltes 
van de buurt nare gevolgen, 
zoals verkrotting I.n de 
Fagelstraat, aan het Frederil 
Hendrikplantsoen en aan de 
van Houweningenstraat. Dat 

.1'’vinden wij ontoelaatbaar
De Hugo de Groot/!•'rederik 
Hendrikbuurt is een typische 
instandhoudingsbuurt. Dat

die er moet komen in het 
gemeenteblok 'aan de van 
Houweningenstraat, akties 
rondom de jaarlijkse h uur- 

akties rondom ء verhoging 
achterstallig onderhoud,
Ook hebben wij een huur- 
spı'celuui‘ waar mensen met 
Inm huur* en woonproblemen 
kunnen aankloppen (dinsdag 
van 19.30-20.30 u u r,

0 00-12.0، 11 woensdag van 
uur in "het Trefpunt”.) 

...b e t r e f t ل؛؛ا م:أ ب ا.آ ا  Wat hét )،ا
1 97 5 staken buurtbewo- !٢٢ 

ners uit de van H o u w e- 
ningenbuurt en de van Olden- 
barneveldtstraat en omgeving 
de koppen bij elkaar om een 
aktie te’starten tegen de

Het huurkomit.ee Hugo ا1ا ' 
Groot/Fre.deri'k Hendrikbuurt 
is de afgelopen 'j aren Uİ.1- 
gegroeid tot ■een belang- 
rijke faktor in de buurt, öp 
het gebied van de stadsver- 
nieuwing, wonen, huren, en 
dergelijke. Hoe zijn jullie 
ermee begonnen en wat was 
de aanleiding ?
Dick: "Op dit moment be- 
staat het huurkomitee uit 
16 a.ktieve buurtgenoten, di؛ 
op verschillende terreinen 
in onze h.uurt aktief zijn. 
Voorbeelden daarvan 
het Frederik Hendrikplant- 
soen, de verkrotting aan de 
Fagelstraat, de renovatie



voeren, dat slecht ge- 
koördineerd wordt. Boven- 
dien zijn er aanzienlijke 
meningsverschillen binnen 
de gemeentelijke diensten.

Onder
steunen

Wij staan op liet standpunt 
dat de gemeente een. dienst- 
verlenend orgaan behoort te 
zijn en dat cïe bewoners in 
eerste instantie een stem 
liebben als het gaat om 
vernieui-ving of renovatie 
van eigen buurt".
Wat vinden jullie het 
al lerbeiangri j ks te voor d.e 
nabije toekomst ؟
"In de eerste plaats dat de 
renovatie van het gemeente-* 
blok aaii de van Houweningen- 
straat er nu snel koifit. 
Ver-yolgens dat de spekulant 
aan het Frederik Hendrik- 
plantsoen. Groenen و wegge- 
j aagd wordt en dat .zijn 
peperdure plantsoenapparte- 
menten er■nooit zullen ko- 
« ١١. Daar moeten betaalbare 
woningen komen voor buurt- 
bewoners ء Dat 'zou een onge- 
looflijke overwinning be- 
tekenen. Tenslotte dat er 
een verbod komt 0^ horizon- 
tale splitsing en verkoop 
ook in onze buurt. Er moet 
een eind komen aan speku- 
latie, omdat dat de toch al 
sleclite woonsituatie nog 
slechter maakt ، Dat is de 
reden Waarom wij. ons achter 
de woonbezettingsaktie van 
van Oldenbarneveldtstraat 
26 gesteld hebben". ٠

Tot nu toe zijn er twee 
perspektieven bevochten in 
onze buurt و n.1. het blok- 
je Frederik Hendrikplant- 
soen/Lodewijk Tripstraat/ 
Fagelstraat en aan de Fre- 
derik Hendrikstraat, Fen 
andere mogelijkheid is het 
terrein van Publieke Werken 
aan de van Reigersbergen- 
straat. Dat ter rein komt op 
niet al te lange termijn 
braak të liggen".'
Jullie zijn ook aktief be- 
trokken bij de akties voor 
de renovatie van het ge- 
meenteblok aan de van Hou- 
weningeristraat، Wat: is 
jullie visie■ op de ont- 
wikkelingen daar ?
.Dick:' "Wij ondersteunen, de' 
b ewo ne r s kó n؛'؛n i s 3 i e daar op 
alle mogelijke manieren, 
met het doel dat 'de reno- 
vat ie door zal gaan. Dat 
i:s hard nodig gezien de 
staat van de woningen. Wij 
vinden het schandalig dat 
de gemeente als huisbaas 
■haar■ bewoners in z o ’n si- 
tuatie durft te laten W O -  
nen. Laat de gemeente nu 
snel over de brug k o m e n  ,؛
ze heeft de renovatie al 
t.e lang opgehouden” ؛
"Wat betreft het beleid van 
de gemeente in deze zaa.k 
zijn we e^g slecht te spre- 
k e n . Als wethouder Kuijpers 
eind 1974 toezegt dat de 
renovatie in 1976 zal 
starten e n e r  is. in 1978 
nog steeds niets gebeurd, 
dan zit er iets op een 
vreselijke manier' fout.
Naar ons idee komt dat door- 
dat de versc h iliende dien- 
st,e.;iï die met de stadsver- 
nieuivïng te maken hebben 
allen een eigen beleid

betekent dat er weinig 
sloop en nieuitfbouw zal 
plaatsvinden, en dat de h u i- 
dige bebouwing grotendeels, 
zal moeten worden gehand-

! ^nstand 
houdings 

buurt
Welke eiseiij stand-

punten hebben jullie ten 
aanzien van de stadsver- 
nieuwing in onze buurt ?

Dick: "Onze buurt heeft een 
belangrijke Woonfunktie met 
als voornasamste winkel VOOr- 
ziening de 2€ Hugo de . 

Grootstraat en de Frederik 
Hendrikstraat. Die w o o n- 
funktie moet optimaal w o r-

o .a, door ء den behouden 
góed onderhoud van de WQ';~ 

ningen door de hu i s b a z e n.
Als dat niet gebeurt،, zoals 
overduidelijk blijkt uit 
klachten van de bewoners 
dan is het de taak van Bouw 
en Woning Toezicht (BWT) een 
een scherp aanschrijvings- 
beleid te voeren. Dat ge- 

beurt nog veel te w e i n i g.،, 
t moet er daar waar؛Daarnaas 

.dat mógelijk is soci,ale 
woningbouw met betaalbare 

huren gerealiseerd w,؛ o r d e n 
gezinnen op te ^٩ ،b i j v 

:kunnen vangen. De laatste 
jaren zijn er veel gezinnen 
weggetrokken uit onze buurt 
naar nieuwbouwwijken binnen 
en buiten Amsterdam, omdat 
de meeste woningen in onze 
buurt ongeschikt zijn voor 
gez insbew'oning. Dus moeten 

 e,r ,nieuwe woningen in de ء
،buurt b i j k o m e n



Interview niet
Dries t d  a د
Aktief middenstander

1,Vq-ör' winkeliers ا ن؛ت آ ؛آ :اا  ■ 
buurt 'is het in ieder gis-■ 
Val van belang dat;er in , 
de buurt mensen iom:en, die 
n o g W a t  hebben ■GÏÏ1 te be- 
steden. Dat ;is !:،elangrijk 
voor de winkeliers'* ٠
Wat betreft het verkeer ٠ 

أ ا)أ ”  werkgroep verkeer heeft 
over het algemeen goede 
kontakten met de dienst 
Stadsontwikkeling van Pu- 
blieke Werken.. . ١

Verkeers
cireulatieplan -؛,

een aantal dingen in órde 
gekomen. Bijvoorbeeld in 
de Staats 1 iedenbuurt de 
stoplichten in •:ie v.d. 
Hallstraat, het nieuwe ver- 
keerscirculatieplan rond de 
Nassaiikade:. Maar voor de 
Hugo de Grootbuurt, ligt er 
no^ steeds he‘t plan van de 
speelstraat. Alles is goed- 
gekeurd, maar er is nog; 
niets gebeurd” .
Op mijn vraag of Dries v.d. 
Hare naar de forumavond in 
”het Trefpunt” komt j zegt 
hij,: ,'Ja hoor , ik kom wel 
even kijken” . Marrgot

kiezen
vooroverleg

Wat zijn de eisen geweest 
van de winkeliers ü it •deze

”Ach, e x H n . :.\eisen Hebben 
we niet zo gehad. Wij kiezen 
meer voor ©verleg'*, 'zegt 
Dries v.d. Hare. ”Trouwens” 
zegt Dries ز ”een winkelier 
is een vrije ondernemer ”  ر
'”Je moet als winkelier ook 
zei ا' naar oplossingen zoe- 
ken” . ”Bijvoorbeeld door een 
n I euwe markt aan te kaarten, 
door. bijscholing, te vol gén ء 
door kritisch ا.آ . ، ت ر إ ز ا ا؛أ ، . 
het eigen bedrijf.
Veel winkeliers• komen er zo 
weer boven op’،'.
"Maar” , vervolgt hij ء ”als 
;dé buurt ingrijpend ver- 
andert, wie gaat dat dan 
opvangen” :؛ ?
'”Kijk maar 'naar de Noord- 
Oost punt in de Staatslie- 
denbuurt, daar moeten de 
winkeliers geholpen worden".
"Ik weet het nog niet zo” , 
zegt kapper V .؛d . Hare,
”of ik tegen koopwoningen 
ben, bijvoorbeeld in het 
gat van het Fred. Hendrik- 
plantsoen” .

Ik kwam in-kontakt met Dries 
v.d. Harej omdat hij ة ن . ؟ آل  in 
deze buurt bezig houdt met 
het •verkeer. Hij is lid van 
de werkgroep Verkeer vaii het 
wijkcentrum. Maar hij blijkt 
ook een aktief lid te zijn' 
van de winkeliersvereniging. 
Bovendien zit hij ook noş in 
de buurtvereniging "Hufre 
kwartier” .

Winkeliers 
hebben 
het niet 

makkelijk
We praten eerst over de si- 
tuati.e van de winkeliers in 
deze buurt. ,
"Veel winkeliers in' deze 
buurt hebben het niet. makke- 
lijk. Er trekken veel mensen 
uit de buurt weg. Er komen 
wel wat mensen voor in de 
p l a a t s , maar deze mensen 
hebben over het algemeen eön 
lager inkomen. Er is niet 
zoveel geld meer om te he- 
steden, en vooral dit laat- 
ste is toch van belang voor 
de winkeliers*'.
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Interview met lid van 
anti-speculatie kommitee

Ido
W i j : Welke ervaringen 
hebben jullie tot nu toe 
gehad met de gemeente ?

Gemeente bureau 
werkt te traag

Ido: Het gemeentebureau 
leegstand, onderdeel van 
het GDHj werkt te traag: 
w a a r d o o r  l e e g s t a a n d e  ■،١٢© -  

ningen erg t-^aag en soms 
helemaal niet geregis- 
treerd worden,
Er is geen ko]}sekwent ge- 
meentelijk woonbeleid van 
Kuipers. Hierdoor is 'het 
beleid a£hankelijk van de 
individuele ambtenaar 
w a r m e e  j e te m a k e n  hebt ء 
De vo rd e r ings komm i s si e 
komt te weinig bij elkaar 
De kommissie geeft de wet 
houder advies om woningen 
te vorderen a 1s ze leeg- . 
staan. '
W i j : Wat zijn 
£ eisen voor

-Verbod horiz 
koop,

-Het onmogelijk maken van 
speculatie in onze buurt ٠ 

"Een bestemmingsplan ء 
 K'. lale woningbouw, goede ب
w )ningen ؛ eg•،'•؛؛ betaalbare 
huren.

-verbod van de. horizontale 
verkoop door de r e g e r i n g . 

-van wethouder Kuipers 
wordt geeïsd dat hij meer 
wette lijke inogelij kheden 

ء آآل0ا  gebruiken om minder 
splitsingsvergunningen a£ 
te geven en sneller WO- 
ningen te vorderen,

-een derde eis is een be- 
stemmingsplan voor de 
hele buurt waarin geen 
mogelijkheden zijn voor 
eigenaren om woningen te 
splitsen, en waarin S Ö -  
ciale woningbouw plaats- 
vindt

Hoe ziin iullie begonnen als 
g r o e p ?  -•
I d o  -Het koipiitee is ant؛ :
staan tijdens de bezettings- 
aktie op 15' februari j.1, 
van het pand 2 6 1 en ٠ ٠  in 
ه و  Van Oldenbaxneveldtstraat

Pand in handen
van een

Speeulant

jullie wensen 
de toekomst ?

ر ء ل :ا ل ل -ver ة

De eisen van de bezetters, 
van het pand in de van 
Oldenbarneveldtstraat. 26

-de woningen in het dis tri" 
butiebestand van het GDI-؛. 

~de filensen die boven aan 
de lijst van het GDïi staan 
zouden de woningen toege- 
V7ezen ا : ا اا- أ ا ا د ء آ  krijgen.

Komen jullie op de foru؛ri- 
avond in "bet Trefpunt"? 
Ido: We komen zeker op de 
forumavond. م

ق ح جم كه ف

Dit pand was in handen v a n.'
een speculant die het. per 
etage wilde verkopeHj ter- 

wijl het GDH al mensen met 
een urgentieyerklaring de 

 etages ,kon toewijzen ن
Tijdens de be'^zetting is 
toen/ in de omgeving,van het 

,het :pand/ een groep mensen 
bij *elkaar gaan zitten die 
pok de dupe dreigden te 
w o rdoii van speculatie of: 
dit';al waren, maar ook 
mensen- die solidair waren 
mot de aktie. Hieruit is 

,,e en komm it.0 e' onts t aan 
 ؟ij : ; Wat zijn jullie 'eisen؟

Het kommitee wil samen • ء آء أء  
de. buurtbewoners in de 

Van Oldenbarneveldtstraat 
Hugo de Gróötbuurt) ق  Cen• ة

de%ho:rizontale verkoop 
(verkoop per etage) tegen 

gaan. Daarmee wil het. 
kommitee de onbetaalbare 
hoge huren voorkomen die 
voor een etage gevraagd 
worden nadat zb'n ■etag-e ■g-e- 
renoveerd is vaak' met sub- 
sidié van de o v erheid. 
Doordat de huren van zulke 
gerenoveerde etages boven 
de huurgrens liggen worden 
zo bok betaalbare woningen 
onttrokken aan de distri - 

.but iewoningen van het ,GDH 
van ons kommitee ؛أتء _ئ؟ أ ° ء



Interview met
Aat Nolen

lid van de werkgroep 
Middenschool Oud West

H i j : De middenschool Oud 
West ziet als doel de opzet 
van een b^ede scholenge- 
meenschap, bestaande uit: 
ee^ Atheneum و de 2e H.N.O., 
school voor LEAO en een 
Mavo. De eerste drie j aar 
van deze scholengemeenschap 
zor،den dan gevormd worden 
door de middenschool، Voor 
deze scholengemeenschap 
wordt nieuwbouw gevraagd op 
het Jan van Gaienplein.

؛ ١١٢ز  : Welke ervaringen 
hebben 'jullie tot riu toe 
gehad met de Gemeente ?
Hij : Binnen de gemeente- 
raad is een eerste besluit 
genomen QÏÏ1 de tot. stand- 
koming v^n bovengenoemde 
scholengemeenschap ئ  Tea- 
liseren. De wil om te komen 
tot een middenschool ver- 
schilt nogal per p a r t i j .
De progressieve frakties 
kiezen voor de middenschool. 
De VVD stelt lastige vra- . 
gen in de gemeenteraad^ 
vragen die neerkomen op het 
vertragen van de zonodige 
verbeteringen van het 
voortg'ezet onderwijs in 
onze buurt.
Het eerste raadsbesluit om 
de verschiİlende scholen 
te fuseren ligt er en de 
groep middenschool Oud West 
dringt er bij.de gemeente- 
raad op aan om de verdere 
uitvoering te versnellen ٠ 
De kontakten met de 
gemeente, vooral met de wet- 
houder van onderwijs Rudi 
van de Velde ' 
verlopen en het fe^t dat het 
raadsbesluit tot fusie van 
de scholen genomen is, wordt 
door de groep duidelijk ge- 
zien als een erkenning v a n -  
hun stre v e n , w

Wij: Aan welke vorm van 
overbrugging denken jullie 
dan ?
H i j : Om de overgang gelei- 
delijk te maken wordt ge- 
dacht aan dé oprichting 
van een middenschool Oud 
West in onze buurt.
Na de basi-sschooï^volgen 
alle leerlingen nog drie 
jaar gezamenlijk onder- 
wijs waarin gele idel ijker 
duidelijk kan worden Welke 
schoolkeuze uiteindelijk 
wordt g e m a a k t . Er wordt 
aangesloten op de werkwijze؛ 
van de basisschool.
W i j : Hoe wordt dit opgezet ?

Er is in onze buurt o.ok een 
onderwijsgroep. Deze noemt 
zich groep ” Middenschool 
Oud West ” ٠ Aat Nol en is 
één van de leden van deze 
groep. Met hem hadden wij 

. het Volgende gesprek.
,Wij : Hoe zijn jullie als 
groep begonnen ?
H i j : De groep is gestart 
d o o r e e n  aantal ouders en 
leerkrachten binnen het la- 
ger openbaar onderwijs .011 
met name i n .de Kinkerbuurt.
W i j : Wat was de aanleiding? 
H i j : Het bleek dat bij de 
doorstroming van het lager 
onderwijs naar het vervolg- 
onderwijs de leerlingen uit 
de Kinkerbuurt merendeel 

. naar het lager beroepson- 
derwijs gaan dit in ver,ge~ 
lijking met de scholen uit 
bijv.- Amsterdam-Zuid. 
Bovendien is er een kloof 
ontstaan tussen voortgezet 
onderwijs en !iet basison- 
derwijs. De belangrijkste 
oorzaak i s , dat binnen de 
basisschool allerlei 'nieuwe 
ontwikkelingen en methoden 
tot stand zijn gekomen. De 
leerlingen worden veel meer 
betrokken bij het leerpro- 
ces ٠ Jiier in Oud West 
blijkt dat deze vernieuwing- 
en nog niet zijn doorge- 
voerd op de scholen voor 
voortgezet onderwijs. Dit 
maakt de overgang van 
basis naar voortgezet onder 
onderwijs erg moeilijk. En 
hieruit is de behoefte ont- 
staan aan een vorm van 
overbrugging om ook onze 
kinderen de gelegenheid te 
bieden OTTÎ toe te komen aan 
een vorm van voortgezet on- 
derwijs.



Espanöles en Amsterdam
Importante

Si por al gun motivo no 
pudiera y le fuera urgente 
escribanos y le visitaremo 
Todo aquei que desee saber 
cuales son los probleraas 
que desde esta se pueden 
resolverj pueden visitarno 
en las horâs expuestas 0 
escribir a. es tas senas .

asistensia social para 
todos los espa^ole^.
Los dias y horas de c.on- 
sulta son: todos los Martes 
de 9 a 12، Esta consulta 
sera asistida por el 
asist.ente social Arnold 
Kooiker y Nicolas Fernandez

residentéA. los espanole؛ 
en Amsterdam.
A partir del dia 2 de Mayo 

e'̂؛ del 1 978 , en buurthuis 
en van Reigers- و Reiger 

bergenstraat 65 s.e ha 
abireto una oficina de

Palmpasen
opa (89) die vond ons zo 
leuk dat hij bij ons op di 
grond kwam z i tten ٠ 

Wij vinden dat w±j zo_een 
uitstapje meer moeten doei 
want die mensen waren zo. 
gelukkig toen wij er wareï 
Later zijn wij weer wegge- 
gaan„ vanDe kindere: 

speelzaal,

onze palmpasen-stok hebben
gegeven, dat vonden ze e%g

Wij hebben toen een snelle- 
tje gedaan en een liedje 
gezongen met een paar 
mamma أ s en Magda.
Baarna hebben we cola en 
cake gekregen; er.was een

Om Palmpasen te vieren'zijn 
mijn vriendjes en 
onze versierde palmpasen- 
stok aiet snoepjes en een 
broodje naar de zieke

Poort” , Wij kwamen daar in 
een zaaltje waar een he■“
l.eboel mensen waren die IV ij

Amsterdam
fietst

■ei-d zijn de strijd voo: 
zetten tegen de ver-

loedering van het stads- 
milieu en de autoterreur
Start fietsdemonstratie:
13,00 uur vanaf Dam/ 
Beursplein.

□E STRAATيق
IS OOK VAN ONS

fors té overtreffen, 
Tijdens de slotmeeting. 
ca. 15.00 uur op het 
Museumplein, waaraan o.a. 
de heren Koot én Bie 
zullen meewerken, zal 
nader ingegaan worden op 
welke wijze we met 'elkaar

GEEN ه$٥٢٠٠
VOOR RAAM

Amsterdam Fietst organi- 
seert op 27' mei 'a.s, een 
massale f i e t sd emo nstratie 
.door.de stad.
Vorig jaar fiet^t.en--ca.
و .000  Amsterdammers m e e .

verwachten de 
organisatoren dit aantal

NEEM UW BLIK ه ء

.ةم ®
EN WANDEL



Interview 
met bewoners van het

Gemeentebtok
tocht ige ■. en vochtige WO- 
ningen te laten zitten” .

^ e v e  bewoners

wohingbedrij £ ٠' ٠  .
Mijnheer Gainers■: ”Wij krij- 
gen steeds meer het gevoel 
dat zij liever dure W O " ,  
ningen op onze grond neer- 
.zetten’, dan dat ze reno- 
veren voör weinig draag- 
krachtige bejaarden. Dat 
brengt ze •uiteinde lijk 
veel" meer, on".
Duidelijk ;is ■dat bewoners 
in.\ samenwerking jnet‘ wijk- 
centrum, huurkomitee en 
staf van de Rei ge r al ja- 
renlano knokken, voor de 
renovatie،■ Ze hebben 'zei£s 
plannen onitwikke ld te- " 
ke ningen;gemaakt, waarmee 
de gemeente aan het werk

Renovatie
tegenwerken

Welke argumenten ge- 
bruikt de ,;gemeente '-.dan om 
die renovatie tegen te 
werken ? .
Mijnheer Ga m e r s : "Gedeel- 
telijk 0ء ق0  intimidatie., 
al klinkt dat gek. ١١ ' 
"Kijk” , . zegt d e  gemeente , 
.**die•' renovatie is een idee 
v a n e e n  klein groepje 
.mensen, die Van buiten het 
blok komen". Om het tegen- 
deel te bewijzen moeten we 
■ons voor de zoVe.elste maal 
een enquête (vragenlijst) 
op laten dringen (de 5 
keer). Kijk, daar worden 
mensen moe" v a n . Op ■ een ge- 
geven moment vullen ze 
zo'n enquête helemaal niet 
meer in".

In 1973 al hebben aktieve 
bevvoners dc.' koppen bij 

ar gestoken en zijn؛elka 
 begonnen woonklachten ؛١١

gemeenteblok te v e r-. •,أ،  ١١؛
zamelen■، Die werden toen ■ 
voorgelegd aan hét ge^e. - ^

. ٢ telijke :woningbedri j 
Deze. beloofde sne'llê m aat- 
r e g elen, om de gebreken op 
te heffen. De wponklachten. 
werden doorgegeven aan d e'، 

،li^nst: Volkshuisvesting en 
ook aan de verantwoorde- 
lijke wethouder Knijpers 

(P v d A ) . Eind 1974 beloofde 
de wethouder dat de reno- 
va tie in 1976 zou kunnen 
beginnen. Wat is er silidş- 

dien gebeürd ? ■- :آ
Mijnheer Gamers■: '*Die 
woonkl acliten zijn eigenlijk 
nooit afdoeride verholpen)، 

■Sinds die renovatie d o o r- 
Ku ij pers toegezegd is-, pr o- 
beren we ons recht, (op- 
heffen van de woongehreken)

 te halen via renovatie. آ
Die is er nog steeds n iet.*' 

Mevrouw stuit: *,Ons ' isr in 
de.loop van die 5-6 jaar 
duidelijk geworden, dat 
de gemeente die renovatie .

1 nietا م آل  eigenlijk ١١ا;••،..و
w i l . Dat zeggen ze natuur- 

ا..م . ijk niet openlijk 1 !ة

"Ach, weet je, ik voel me 
belazerd", zegt mevrouw 
Stuit-Vriesema van de be- 
woherskommissie van het ge- 
meenteblok aan de van Hou- 
weningenstraat.
Mijnheer Gamers knikt: *1dat 
,gevoel h e b b e n d e  meesten 
hier, de gemeente laat je 
غ ؛، woon. stikken'*.

'Het: begpn■ allemaal zo*n jaar 
of' zes geleden ن. ’ .
Mevrouw Stu i t  ik woonde" ,؛
hier toen n.et ٠ 'Het gemeente- 
lijk woningbedrijf zei eerst 
tegen me dat de woningen ,ge- 
sloopt zouden worden en een 
jaar daarna hoorden 'we voor 
het teerst over de r e n o v a - ■

Tocht en vocht
Mijnheer Ga m e r s : 1*Nou, die ; 
renovatie was pok toen al 
hard nodig. De woningen op 
zich zijn niet zo slécht, 
er komen geen 'scheuren of 
verzakkingen voor. Maar' het 
toc'ht. verschrikkelijk ء ra- 
men ,e'n deuren ' 
slecht, en er zijn geen 
goede sanitaire voorzie- 
n ingen*‘.
Mevrouw Stuit: "Voor de 
vele oude mensen' die hier 
wonen is tocht en vocht een 
ramp. Veel mensen hébben 
last.van rheuma, spierpijn 
e . d . £ ة ١١ ؤ  kunnen zich niet 
gemakkelijk wassen*’.
Mevrouw stuit: "Ook zeggen 
ze, dat je oude bewoners 
een renovatie toch niet kan 
aandoen, dan moeten ze V O or 
korte tijd naar een wissel- 
woning. Maar blijkbaar ™ag 
je het de oude bewoners wel 
aandoen, OÏÏI؟' in slechte أ

Gemeentedienst 
werkt tegen

Sommige gemeentediensten 
werken ons gewoon tegen, 
bijv، het gemeentelijk



Verkieziîngs
torum 

'avond
Komen jullie op de-verkie- 
zings forumavond op 23 mei. 
,in 1’het Trefpunt” ? 
”Nat/uurlijk, wij willen 
graag de standpunten van 
 ie verschillende partijen؛
horen” ,

Thea V e r w e r ٠ , ٠

Mevroütf Stuit: ”Dé wethou-, 
der had al jaren geleden 
moeten gaaï** Dan hadden we 
nu al gerenoveerde huizen 
gehad. Maar goed, in Den 
Haag heh^en ambtenaren ge- 
zegd d a t ’dq gemeente Ams ter- 
Amsterdam. de garantie moet 
geven dat de woningen op 
z ’ n minst 25 jaar mee 
z u l l ^ n . g a a n • ' ’

M i j n h e e r  G a m e r s : "îlet i s  
toch idioot 'dat ؛٢١ ١١٢٩١
Haag meer dan s miljoen 
ligt te wachten e:n dat de 
gemeente die garantie nog

WethötiderKuijpers
naai*

Mijnheer Gamers': ’1Dat ،-is 
'.،toch oirverantwoordelijk1 

Nu is wethoudersKuijpers 
in januari .naar Den Haag 

 gegaan om te praten met ؤ
het Minis t e r i e ::van Vol k s- 
huisvesting. /'Dit om een 

' las te 
Hoe is ; d e  's t . a n d ٠ gen ؤ kr.i 

yah zaken 'op dit moïftent ؟
fgege؛^ stéeds niet -heeft

‘ ,v e n




