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6 MAANDEN 
VOOR SCHIETPARTIJ
Op 19 september diende de rechtzaak tegen s. 
Hij wordt ervan verdacht op 16 m aartاز. in de 
Nova Zemblastraat een Turkse jongen te heb- 
ben neergeschoten. In een huis aan huis ver- 
spreide krant „Blijf van mijn buren” is hier de 
nodige aandacht aan besteed.
Kort samengevat: 2 buurjongetjes hadden voor 
de zoveelste keer ruzie m؟ t elkaar, er viel een 
klap. Daarop werden de wederzijdse ouders 
erbij gehaald. Dit escaleerde: de Turkse vader 
trok een mes, de Nederlandse vader zijn 
revolver. £ ٢ werd geschoten en een kogel trof 
het been van het Turkse jongetje. De politie 
kwam erbij, de vaders werden meegenomen 
voor verhoor, getuigen werden gehoord; maar 
Turkse buurtbewoners werden als getuige in 
eerste instantie geweigerd.
De officier van justitie was van mening dat er 
sprake was van opzet omdat de verdachte 
verschillende malen de kans gehad had de 
konfrontatie uit de weg te gaan, maar naar 
bleek deze juist te hebben gezocht. Hij achtte 
het tevens bewezen dat de verdachte zich van 
racistische taal had bediend. Hij eiste dan ook 8 
maanden waarvan 3 voorwaardelijk met een 
proeftijd van 2 jaar.
De verdediger voerde aan dat er duidelijk 
sprake was van noodweer. Hij achtte door het 
Openbaar Ministerie onvoldoende bewezen dat 
er sprake zou zijn van racistische motieven. 
Eerder was volgens hem het OM schuldig 
daaraan door niet de Turkse getuigen te horen. 
Een verzuim waarvan de officier van justitie 
toegaf dat later te hebben hersteld.
De verdediger ontkende dat er sprake zou zijn 
van een spanning in de buurt veroorzaakt door 
de schietpartij. Hij gaf wel toe dat in een buurt 
waar de spanning te snijden is de schietpartij 
werkt als een vlam in de pan.
Hij pleitte vrijspraak omdat er geen sprake was 
van opzet maar van zuiver noodweer.
De rechter betreurde het dat ouders gemeend 
hadden zich te moeten inlaten met een ruzie 
tussen kinderen.
Hij deed de volgende uitspraak:
6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voor- 
waardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. 
Bovendien mag hij gedurende 1 jaar zich niet in 
de Nova Zemblastraat begeven. Daarbij werd 
verdachte veroordeeld tot betaling van 
/  1.000,- schadevergoeding aan het slachtoffer 
voor het veroorzaakte leed. Joger de Jong

HET WESTERPARK IN EEN NIEUW ]ASJE
Reeds meer dan J a a r  wordt er overlegd tussen de gemeente en bunrtbewoners uit de omliggende buurten 
over de plannen die de gemeente heeft met het ^Vesterpark. Deze plannen bestaan uit؛ een uitbreiding van 
het huidige Westerpark met het gebied van het huidige g a^ d ee lsta tion , met de Overbrakerpolder tot aan 
de volkstuinen en de Transformatorweg — er ontstaat dan een brede groene strook vanaf het ^ssauplein  
tot aan Sloterd^k —  en een grondige renovatie van het huidige Westerpark.

Foto: Ton Otnloo

scherm langs de spoorbaan. Het grote strijd- 
punt hierbij is wie het moet betalen. De 
gemeente vindt dat de N.S. dat moet doen. De 
N.S. stelt zich op het standpunt dat het een 
nieuwe voorziening is en dat dus(?) de gemeen- 
te Amsterdam dit moet betalen. Waar blijft 
trouwens het scherm aan de zijde van de 
Zaanstraat langs het spoor? Laten we hopen 
dat beide schermen er gauw komen. Het maakt 
de gebruikers van het Westerpark en de bewo- 
ners van de Zaanstraat waarschijnlijk niets uit 
wie het geluidsscherm gaat betalen.
Voor iedereen die ge'ïnteresseerd is om in detail 
te zien hoe het park er gaat uitzien liggen 
kaarten ter inzage op het Wijkopbouworgaan, 
?olanenstraat 174.

De werkgroep woonomgeving.

HEI’ FASERINGSSCHEMA
geen Floriade wel Floriade

fase A renovatie bestaand park 1984-86 1984-85
fase B en c basisinrichting omgeving

St. Barbara en Haarlemspoortracé 1986-89 1985-87
fase D basisinrichting noordelijk deel

GEB-terrein 1989-91 1987-88
faseE basisinrichting rest

GEB-terrein 1991-94 1988-90
fase F definitieve inrichting 1994-97 1990-91

opvallend tien meter hoog kunstwerk geplaatst 
om aan te geven dat de ingang zich hier 
bevindt.

- Het oude hek bij de ingang bij het spoorvia- 
duet wordt hergebruikt in het nieuw te plaatsen 
hek, minus de toegangshekken. Er wordt nog 
gediscussieerd over het punt van de toegangs- 
hekken; komen deze hekken, die nooit meer 
open of dicht hoeven, want het park blijft altijd 
open, wel of niet terug?
- In de noord-west punt van het park worden 
een tennisbaan en een basketbalveld aange-

- Er wordt een begin gemaakt met de fietsroute 
naar Sloterdijk. Het fietspad wordt aangelegd 
vanaf de ingang bij het spoorviaduct tot aan het 
magazijngebouw.
- De huidige zandbak wordt verplaatst richting 
vijver. Eromheen wordt een voor honden 
ontoegankelijk hek geplaatst. Aan de andere 
zijde van het voetpad wordt een voor kinderen 
veilige eendjes-voederplaats aangelegd.
- Bijna alle oude bomen (behalve langs het 
spoor, u weet wel i.v.m. de uitbreiding naar zes 
sporen) blijven staan. Als aanvulling worden 
door het gehele park nieuwe planten geplaatst 
(bomen, struiken, bloemen enz.).
Er liggen ook vage plannen voor een geluids-

تء'تيا

Aanvankelijk was het de bedoeling deze plan- 
nen gefaseerd uit te voeren om in 1992 klaar te 
zijn met alles. De Floriade van 1992 zou immers 
naar Amsterdam komen. Inmiddels is al een 
tijdje (vanaf ± dec. 1984) bekend dat de 
Floriade naar Zoetermeer toe gaat. Dit bete- 
kent dat de gemeente niet in 1992, maar pas in 
1997 met het werk klaar wil zijn. Als er 
gepronkt moet worden — denk ook aan de 
Olympische Spelen die de gemeente Amster- 
dam graag binnen wil halen — dan kan altès 
snel geschieden, maar als het toch maar voor 
een paar armzalige buurten is, dan wachten ze 
daar maar vijfjaar langer.

De buurten-vertegenwoordigers in het overleg 
met de gemeente doen hun uiterste best er voor 
te zorgen dat het niet-Floriade schema sneller 
wordt uitgevoerd dan 1997.
Inmiddels is het zover, dat fase A aan de beurt 
is. Deze fase staat gepland voor ± half decem- 
ber 1985-juni/juli 1986. Het huidige Westerpark 
zal dan een volledige opknapbeurt achter de 
rug hebben.
Een greep uit wat er gaat gebeuren:
- Het park wordt opgehoogd en gedraineerd; de 
plassen behoren dan tot het verleden.
- Er komt een halfrond voorpleintje bij de 
ingang bij het spoorviaduct. Hier wordt een
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De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie K©mité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té Wijkverbetering spaarndammerbuurt 
en het Wijkopbouworgaan Spaarndam. 
Het redaktieadres is: ?^anenstraat 174, 
tel- 829773.

De ©ndertekende stukken vallen onder 
verantwoordelijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen/b^ven/opmerkingen/ 
suggesties sturen naar het redaktieadres.

De redak'tie behoudt zieh het recht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werken mee: Bob'Morriën, 
Nel Breedveld, Wim Flaat, Hugo Rompa, 
Joger de Jong, Gerda Lasschuit, Fred Mijn- 
heer, Bert Helmers, ?aul van Battum en 
?eter Adolf.
Drukkerij: Dijkman. Oplage: 7000 expl.

U iterste  in lev er-  
da.ta.kopy

5 november 
3 december

V ersch ijn in g sd a tu m  
B uu rtk ran t

21 november 
19 december

DE HULPVERLENING

Sinds mensenheugnis was slagerij Sluis een 
begrip in de Spaarndammerbuurt. Injuni van 
dit jaar ging de familie Sluis met een welver- 
diendpensioen. SlagerAntonisse heeftdezaak 
overgenomeny nu önderde naam ءt Slagertje, 
foto F. Mijnheer.

Informatie 
voor Ouderen
P a s 65
Het bezit van de ? ؛إلل 65  geeft recht op een 
aantal kortingen zoals:
— 50% reduktie op tram en bus
— 50% reduktie op bioscopen op maandag, 

dinsdag en woensdag. Deze regeling is niet 
geldig op erkende feestdagen.

— kortingen op musea, museumkaart, theater- 
voorstellingen, concerten etc., etc.

Voor meer informatie: Wijkposten voor Be- 
jaarden.

W ie k an de PA S 65 k r a g e n ?
Iedere 65plusser die in het Nederlandse Bevol- 
kingsregister staat. Er is echter een uitzonde- 
ring op de leeftijdsgrens, de Pas kan namelijk 
ook worden aangevraagd door mensen van 60 
jaar of ouder als ze gehuwd zijn of duurzaam 
samenwonen met een 65plusser. Dit geldt 
tevens voor weduwen en weduwnaars, als de 
partner op het moment van overlijden 65 jaar 
of ouder en de persoon zelf tenminste 60 jaar 
was-
De Pas kan worden gehaald bij het Bevolkings- 
register, Herengracht 531-537. Ook de bijkan- 
toren van het Bevolkingsregister geven de Pas 
uit. Om in het bezit te komen van de Pas moet 
een pasfoto worden meegenomen, terwijl de 
kosten /  7,50 zijn. De kaart blijft uw leven lang 
geldig.
Ouderen die zelf niet in staat zijn om naar het 
Bevolkingsregister te gaan kunnen zich in 
verbinding stellen met de Wijkpost voor Be- 
jaarden.

Informatie 
voor Ouderen

H u i s h o u d e ! ^ k e h u l p e n  
k l u s s e n i n h u i s o f t u i n  
H u ish o u d elijk e h u lp
Als het huishouden moeilijk is bij te houden 
door ziekte of andere oorzaken dan kunt u hulp 
aanvragen bij één van de instellingen voor 
gezins- en bejaardenverzorging. Die kliënt be- 
taalt maar een deel van de kosten, retributie 
genaamd. De hoogte van die retributie hangt af 
van het inkomen en de gezinssamenstelling en 
bedraagt maximaal /  8,25 per gewerkt uur en 
minimaal /  2,75 per week. Wie alleen AOW of 
een bijstandsuitkering ontvangt betaalt /  2,75 
per week voor de hulp.

Gezins- of bejaardenverzorging is telefonisch 
aan te vragen (zie telefoongids onder Gezins- 
verzorging).

K lu s in h u is o f tu in
Klussen zoals schilderen, witten, behangen, het 
onderhoud van de tuin of eenvoudig timmer- 
werk blijkt vaak hard nodig, maar onbetaal- 
baar. Voor mensen met een minimum inkomen 
is er de Stichting W ijdenstverlening die grote- 
re klussen verricht voor /  6,- per uur per 
persoon. Bij kleinere klussen van minimaal een 
halve en maximaal één dag bedraagt de prijs 
/  7,50 per uur of /  50,- per dag. Klussen van 
minder dan een halve dag worden niet aangeno- 
men.

Materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Het 
werk van de Stichting Wijkdienstverlening 
wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid in het kader van de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren. De stichting 
werkt momenteel nog niet in iedere wijk in 
Amsterdam. De Stichting W ijkd in ^erlen in g  
zit op de Prinsengracht 753, tel.: 260511.

J0C IN DE SPAARNDAMMER-EN ZEEHELDENBUURT
met een therpautische handeling, maar dat het 
eerder het afwentelen was van de onmacht van
hulpverleners op de jongens.
Zowel het JAC als de BM zochten voor hun 
standpunt steun bij de wijkraad. In deze zaak 
heeft de wijkraad het standpunt ingenomen, in 
meerderheid, zich uitdrukkelijk niet te willen 
mengen in het interne beleid van het JOC, 
omdat de wijkraad van mening was niet over 
voldoende deskundigheid te beschikken.
Wel was de wijkraad van mening dat nu het 
JOC in de buurt kwam er een overleg tussen 
buurtorganisaties en het JOC gewenst was, met 
name om de problemen die er zouden kunnen 
ontstaan, te kunnen aanpakken en liefst om 
deze te voorkomen. In aanvang zijn er goede 
kontakten gemaakt en er is voortgang geboekt 
in het duidelijk krijgen van de relatie.
Zowel het JOC als de buurtorganisaties hecht- 
ten daaraan.
Door een aantal oorzaken zijn deze aanvanke- 
lijk goede kontakten verlopen. Een aantal 
misverstanden en onduidelijkheid zijn aanlei- 
ding geweest de gesprekken stop te zetten. R. 
Bruyne (direkteur van het JOC) betreurt dat in 
hoge mate en wijst erop dat het JOC graag een 
goede verhouding met de buurt wenst en 
nimmer de bedoeling heeft gehad de buurt er 
buiten te houden, noch bij de eerste paal, noch 
in andere zaken betreffende de relatie.
Bob Morriën, vanuit het db de koördinator van 
de groep die met het JOC kontakt onderhield, 
is van mening dat het JOC de buurt op een lijn 
plaatst met het JAC en de BM en zich niet aan 
afspraken houdt.
Het zou een betreurenswaardige zaak zijn 
indien het JOC en de buurtorganisaties er niet 
in zouden slagen de draad weer op te pakken en 
te gaan praten over zaken die zowel in het 
belang van de buurtorganisaties, JOC, buurtbe- 
woners en jongens zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan bv buurtaktivi- 
teiten waar jongens uit het JOC aan deelne- 
men, aan gebruik van de prachtige sportzaal 
ook voor buurtverenigingen, hoe klachten ge- 
meld kunnen worden met de garantie dat er 
aandacht aan besteed wordt ed.
In een volgende buurtkrant zal meer aandacht 
besteed worden aan het beleid van het JOC en 
de interne gang van zaken.

Joger de Jong

Burgemeester en wethouders moesten hier een 
plek voor binden. De spaarndammer en Zee- 
heldenbuurt was niet helemaal afwijzend zeker 
niet toen bleek dat ook jongens uit onze buurt 
in het JOC terecht kwamen. Bovendien be- 
stond er een kleine mogelijkheid dat er een 
derde voetbalveld aangelegd zou kunnen wor- 
den. Burgemeester en wethouders besloten dus 
dat het JOC in onze buurt zou komen.
Het JAC (jongeren advies centrum) en de BM 
(Bond voor minderjarigen) hebben zich altijd 
fel gekeerd tegen het JOC, met name omdat 
het JOC beschikte over isoleercellen en deze 
ook gebruikte. Het JAC en de BM vonden dat 
het opsluiten van jongens niets te maken had

Het merendeel van deze jongeren heeft een 
crimineel verleden, van overvallen tot zedende- 
likten.

Het best kan het JOC worden vergeleken met 
een huis van bewaring, maar met 1 uitzonde- 
ring. Een huis van bewaring is een gesloten 
instelling (men zit er vast), terwijl het JOC een 
besloten instelling is (jongens zitten daar wel 
maar volgen wel bv hun school elders en 
kunnen ook met weekend verlof).
Daarnaast wordt het JOC gekenmerkt door het 
feit dat er isoleercellen (of ^ zo d rin g sce llen ) 
aanwezig zijn.
Het JOC kwam toen naar voren.

Sinds 9 september is aan de ^ansformatorweg 
het Jongeren Opvang Centrum (JOC) geves-

Dit instituut was vanaf het ontstaan (1977) 
gehuisvestigd in Betondorp in een oude school.. 
Deze behuizing voldeed niet aan de eisen die 
gesteld mogen worden.

In dit centrum zitten maximaal 33 jongeren, in 
de leeftijd varierend van 12 tot 18 jaar geduren- 
de de periode van maximaal 7 weken.
Deze jongeren zijn hier door justitie geplaatst 
alvorens besloten wordt wat verder met deze 
jongeren gaat gebeuren: ofwel terug naar hun 
eigen milieu ofwel naar een tehuis.
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De afgetreden voorzitter Arnold van Workum (in het midden), de nieuwe voorzitter Marcel van Tilburg (rechts) en de nieuwe sekretaris Bob Morriën (links).
Foto: Ton Omloo

٠ ،? wijkraad vergadert.

Ton Omloo

Foto: Ton OmlooFoto: Tom Omloo De afgetreden penningmeester Paul Hoornweg

EINDELUK VROUWEN IN DE WIJKRAAD
VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD
dd 19 en 26 sep tem b er

De eerste vergaderingen van de wijkraad na de vakantie werden een week na elkaar 
gehouden. Dit was zo gepland omdat het db aftrad en het nieuwe db gekozen diende te 
worden uit de wijkraad die eveneens aan aanvulling toe was.
Op 19 september werd het beleidsplan door de wijkraad definitief vastgesteld. De 
diskussie hierover dateert al vanaf het voorjaar. In dit stuk wordt aangegeven hoe de 
wijk^aa^ aankijkt tegen de akneye groepen in de buurt en de wijze waarop deze groepen 
zouden k u ^ e n  ko،}rdineren in het belang van de bewoners uit de Spa^ndammer^ en
Zeeheldenbuurt..

v ؟ rder gorden in dit plan de prioriteiten gesteld: het beleid van het wijkopbouworgaan 
zal anti-fascistiseh zijn؛ er zal ذ an speeifieke belangenbehartiging gedaan borden 0تآ het 
geb؛ed van wonen, de woonomgeving, voorzieningen, soeiaal-medische zaken, kuituur, 
werkgelegenheid ete.
De rest van de vergadering was gewijd aan de verkiezing van nieuwe leden van de 
wijkraad. Ten behoeve van de stemming lag er een notitie over de stemprocedures, waar- 
uit der treure over gepraat is. In ieder geval werd wel duidelijk dat hóe er er gestemd 
moet worden, nodig geregeld dient te worden, maar bij voorkeur wel zo eenvoudig 
mogelijk.
De ^؟ rkiezin^ van nieuwe wijkraadsleden leverde de volgende nieuwe leden op: 'Marcel 
van Tilburg (herkozen). Ellen Terpstra (namens de gezamenlijke kerken), Annie Jansen 
^nam؟ ns vrouweninitiatiefgroep 8 maart), Rein de Jong (CPN), Teun Meyer (wgr 
؟ Ogt/Westerbeer), Hans van Nifterick, Henk Grool (PSP). De kandidaat voorgedragen 
door het ouderenoverleg werd niet gekozen.
De vergadering van 26 september kwam op deze niet-verkiezing terug. Dit leidde niet tot 
herstemming, ondanks de argumenten van voorstanders van herstemming, dat de 
stemproeedure niet geheel zuiver en duidelijk verlopen was.
Op deze zelfde vergadering werd de stand van zaken m.b.t. Westerpark, IJ-boulevard, 
4-6 sporen toe^elicht. De wijkraad was ^an mening dat de grote lijnen niet uit het oog 
verloren dienden te worden door te veel met details bezig te zijn en te veel te 
onderhandelen hierover met ambtenaren. Wij moeten duide؟ijk maken in de eerste 
plaats wat we willen. Het bepalen of dat ook kan en zaken tege^ elkaar afwegen is niet 
onze taak.
De bestuursv؟ r^i؟ zing leverde het volgende nieuwe db op: Marcel van Tilburg- 
voorzitter; Bob Morriën-sekretaris؛ Hans van Nifterick-penningmeester; Jan Eerdhuij- 
zen؛ Peter Berntsen؛ Paul van Battum. Het is nu wachten tot ook vrouwen uit de 
wijkraad lid worden van het dagelijks bestuur.

Joger de Jong



Comité Wijkverbetering Spaarndammerstraat
(CWS)
Spreekuur: donderdag 11.00-19.00 uur, vrijdag 
10.00-17.00 uur.
S^arndammerstraat 143, tel. 825853.

Wijkopbouworgaan Spaarndam woo
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat 174, tel. 829773.

Werkgroep Woonomgeving
(Problemen betreffende de straat, het openbaar 
vervoer, het verkeer, het groen, telefooncellen, 
fietsenrekken etc.)
Voorafgaand aan de vergaderingen van de 
werkgroep. Spreekuur van 19.45-20.00 uur. 
Adres: Polanenstraat 174. Data: 30 okt., 27 
nov., 18 december.

Advocatencollectief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de Knollendamstraat.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.

Woningkommissie
Spaarndammerstraat 143, tel. 866712 
Spreekuur: WO.-avond van 18.30-19.30 uur; 
vr.-ochtend van 11.00-12.00. Alle bewoners van 
partikuliere woningen zijn met klachten over 
hun woning welkom bij de woningkommissie.

Voorpost bureau bestaurskontakten
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
^sm anstraat 11a, tel. 5523471.

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 uur.
Barentzplein 65.

Schoolmaatschappel^k werk, het ABC
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

ADRESSEN/SPREEK UREN
Het n^atschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenhuiirt
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
11.30 uur, Polanenstraat 1, tel. 842530; 
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

Bu^maatechappelijk werk, buurthuis Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hembrugstraat 156a, tel. 840124.

Huisartsen;
Barend v. Duin + Joop Pooi
Tasmanstraat 9, tel. 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentzplein 65, tel. 237417;
F.Garnier
Zaanhof 123, tel. 828996;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en 
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Spreekuur buurthuismaatschappelij'k werkster
Loes van Hilten
Buurthuis Straat en Dijk
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens-
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge-
veenstraat ٧ ■

w jkverpleging؛
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel. 840031.

W؛jkpost bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9-30 tot 11.00 uur.
Spaarndammerstraat 141, tel. 829694. 

Burenhulp
Dagelijks van 12.00 tot 13.00 uur bereikbaar. 
Haarlemmerdijk 58, tel. 261208.
Opbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Programma sporthal B r ^ u s
maandag 23 september - mei 1986

volwassenen

volwassenen

volwassenen
volwassenen
volwassenen

Sport/spel voor klub- en buurthuisjeugd 
]^m ^ to n -T ^ e lten n is  
Sportinstuiï voor 
ex hart-patiënten 
of gezondh. klachten 

Konditietrim-training 
Bewegen op muziek 
Gevarieerde instuif 
met speciale badm. banen

Rekreatietennis voor beginners en 
gevorderden
(rackets + ballen aanwezig) 
Kracht-fitness-instruktie

volwassenenSport-overdag (vrij tennis) 
badminton enz.

Bedr^fssport tussen de middag voor 
buurtbedrijven

Sport/Spel van 8-16 jaar jeugd 8-16
B^ketball-instruktie ,,
Korfoal-instruktie ,,
rekreatie-tennis volwassenen
(als dinsdag)

Konditietrimgymnastiek 
en volleybal

Korte en Langeafstands- 
en ’herg’training buiten

Hata-Yoga
Basket-voetbal-tafeltennis 
Stijldansen (partner niet 
vereist)

’Vroeg-op sport’ 
racket/ en balsporten 
voor volwassenen 
U gd-s^rt-spelinstu if 
Gezinsinstuif en konditie- 
trimmen en volleyinstr.
Doe het zelf: tennis en 
badminton

F it^ ^ k r^ h ttra in in g  
elke dag 07.00-23.00 uur

Jeugd Gratis
Volw. /3 ,-p e rk e e r
Crèche Dinsdag en

donderdagmorgen

16.30-18.00

19.00-20.15

20.30-21.30
21-30-22.15

21.2ع23.مم

9.30-10.45

19.00-22.00

10. 00- 12.00

11.30-13.30

1400-1600
16.30-17.30
18.00-19.00
21.00-23.00

10.00- 12.00

10. 00- 12.00

14.00-15.30
19.00-20.30
19.00-20.30

ل2.مم م هم. ل

10. 00- 12.00
10 . 00- 12.00

10. 00- 12. 00

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

SNEL NAAR
SPORTCENTRUM

BREDIUS
Zaanstraat 353 - Amsterdam 
Tel. 863922 - b.g.g. 847172

Dankbetuiging
Daar wij niet in staat zijn om een ieder 
persoonlijk te bedanken die tijdens de ziekte en 
overlijden van mijn man, vader, schoonvader 
en opa hun warme belangstelling hebben ge- 
toond, willen wij langs deze weg allen die een 
blijk van warme belangstelling hebben gegeven 
dank zeggen.
Met name de belangstelling van dienstverle- 
ners, bewoners, winkeliers tijdens de begrafe- 
nis en de mooie toespraak van Bram Denkers, 
heeft ons doen beseffen dat wij als mensen 
elkaar kunnen aksepteren.
Al deze steun heeft ons moed gegeven om 
verder te gaan en voor het leven op deze aarde 
op te komen: tegen de wapens en oorlog, voor 
de vrede.

Mien van de Meijden
Hennie, lbo en Ferrit

Op de hoek van de ̂utrijkstraat en 
de Knollendamstraat staat een prach- 
tig fietsenrek. Je hoeft niet meer te 
zoeken naar een paaltje, hier staat je 
fiets goed vast. Vervelend alleen dat 
elke oehtend je ventielen eruit zijn, je 
banden zijn lekgestoken of je fiets 
helemaal verdwenen blijkt te zijn. Kan 

dat kinderachtige gedoe niet eens op- 
houden!

een buurtbewoonster

Beeldhouwster geeft teken- en beeld- 
houwlessen in eigen atelier op vrijdag٠  

avond. Start cursus tekenen bij mini- 
mum deelname van 5 personen.
Kosten: ƒ İ 5 . - per avond. 
AdtieLandzaad, 862567٠

De redaktie van de Buurtkrant zoekt t.b.v. de krant

vrijwillige medewerkers (m/v)
Wij vragen deze medewerkers:

— enthousiasme
— bereidheid om stukjes en artikelen te schrijven
— bereidheid om er aan mee te helpen dat de krant levendiger en 

aktueler wordt
— ٠ ٢  mede ٧ ٠ ٠ ٢  willen zorgen dat er goed illustratiemateriaal ٧ ٠ ٠ ٨^٢ - 
den komt
— minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar hebben

Als je interesse hebt of meer wilt weten, neem dan kontakt op met de 

redaktie, Polanenstraat 174, tel٠  829773 (Joger de Jong).

Klachtenkommissie
Op 1 april van dit jaar is de klachtekom m issie van start gegaan. Dat betekent dat u met 
uw klachten over de manier van werken van de hulpverleners (maatschappelijk werkers, 
huisartsen, wijkerpleegkundigen e.a.) kunt aankloppen bij de
١١١ deze kommissie zitten twee hulpverleners en drie buurtbewoners, die met elkaar bespre- 
ken hoe ze u met uw klacht het beste kunnen helpen، In een vorige buurtkrant vertelden 
we daar al over.
Inmiddels zijn er al een paar klachten bij de kommissie binnen gekomen. Om u een idee 
te geven hoe een klacht behandeld wordt, volgt hier een kort verslag.

Een andere klacht:
Mevrouw Y wilde anoniem blijven en stuurde 
een brief zonder haar naam (maar wel met straat 
en huisnummer) naar ?olanenstraat 174. Ze 
schreef: „Ik ga vaak naar de polikliniek van het 
ziekenhuis voor onderzoek؛ nu vind ik het zo 
vervelend dat ze de uitslag van het onderzoek 
nooit naar mij sturen, maar naar mijn huisarts. 
Zou daar iets aan veranderd kunnen worden?” 
De kommissie kwam weer bijeen en nam de 
volgende beslissing. Ze schreef mevrouw ¥  en 
gaf haar twee adviezen: „Beste mevrouw Y, u 
zou twee dingen kunnen doen; kies zelf wat u 
het beste lijkt:
le: als u weer voor een onderzoek naar de po- 

likliniek moet, vraagt u dan van te voren 
aan uw huisarts of hij u een brief mee wil 
geven voor de specialist. In deze brief kan 
de huisarts aan de specialist vragen of hij 
de uitslag van het onderzoek ook aan u wil 
sturen.

2e: u kunt ook zelf aan de specialist vragen 
(zonder een brief van uw huisarts) of hij de 
uitslag aan u wil sturen.”

Aan bovenstaande voorbeelden ziet u dat ü te- 
lefonisch of schriftelijk een klacht kunt indie- 
nen. Als u helemaal onbekend wilt blijven hoeft 
u uw straatnaam + huisnummer ook niet op te 
geven. In dat geval krijgt u echter geen ant- 
woord, maar wordt uw klacht wel behandeld. 
Als uw klacht ernstig is kan ook iemand van de 
klachten kommissie met u meegaan naar de 
hulpverlener om met z’n drieën het probleem 
te bespreken en een oplossing te vinden.
Uw klacht is misschien heel anders dan de bo- 
venstaande. Doch aarzel niet om uw klacht bij 
ons brengen!

Meneer X draait het telefoonnummer van de 
klachtenkommissie (820562). Hij krijgt iemand 
van de administratie aan de telefoon en deze 
schrijft z’n naam en telefoonnummer op.
De volgende dag wordt meneer X terug gebeld 
door een buurtbewoner 'van de klachtenkom- 
missie. (Dit gebeurt nooit door een hulpverlener 
van de kchtenkom m issie؛ het kan dus niet ge- 
beuren dat u door de telefoon in kontakt komt 
met een hulpverlener over wie u een klacht 
hebt).
Meneer X spreekt met de buurtbewoner afwan- 
neer de buurtbewoner even langs kan komen 
om z’n klacht te horen en op te schrijven. Het 
werd een goed gesprek waarin de heer X het 
volgende vertelde. ”Ik vind het zo naar dat m’n 
huisarts soms met vakantie gaat zonder dat van. 
te voren aan mij te vertellen. Ik zie dan een 
onbekend gezicht in de spreekkamer. Kan m’n 
huisarts niet eerder vertellen wanneer hij weg- 
gaat en wanneer hij terug komt? Dan kan ik 
daar rekening mee houden.”
De klacht werd in de klahtenkommissie bespro- 
ken en de volgende oplossing werd gevonden. 
Een van de hulpverleners zal in het DVO 
(= dienstverlenersoverleg) erop aandringen dat 
alle hulpverleners tijdig in de buurtkrant aan- 
kondigen wanneer ze afwezig zijn.
Dit is ondertussen gebeurd en de heer X kreeg 
een brief waarin de beslissing van de kommissie 
stond.



TURFSCHIP
A KT I EKO M I T EE Z EEH ELD EN BU U R T

De Zoutpot — een dijk van 
een buurtvoorziening.
Zaterdag 28 september was er in De Zoutpot 
een Open Dag. De bedoeling van zo’n dag is 
om met name nieuwe buurtbewoners te infor- 
meren over de voorzieningen die er in onze 
buurt zijn.
De Zoutpot is een van de nieuwere voorzienin- 
gen waarin 3 verschillende instellingen werk- 
zaam zijn. Dat bleek toch weer bij veel mensen 
onbekend, vandaar dus een Open Dag.
Wat zit er in De Zoutpot?
1. Een peuterspeelzaal, die elke ochtend van 
9 tot 12 uur geopend is. Daar spelen kinderen 
vanaf 2 jaar onder het toeziend oog van 2 
deskundige krachten.
2. Een kleine bibliotheek, voor oudere men- 
sen die slecht kunnen lopen of invalide zijn, en 
voor wie de afstand naar de grote bibliotheek in 
de spaarndammerbuurt te ver is. Deze leent uit 
op donderdagmiddag van 3 tot 5 uur.
3. Een speel-o-theek, die 3 X in de week 
geopend is n.1.: maandagavond — van kwart 
voor 7 tot kwart over 8. Donderdagmiddag — 
van half 4 tot half 5. Vrijdagmiddag — van half 
2 tot 3 uur.
In de speel-o-theek vind je honderden stukken 
speelgoed die je, net als in een gewone biblio- 
theek, kunt lenen voor een klein bedrag. Een 
speel-o-theek is niet alleen voor kinderen maar 
zeker ook voor volwassenen.
Denk maar eens aan dure gezelschapsspellen en 
puzzles tot 2000 stukjes.
Ook zijn er opa’s en oma’s lid die speelgoed 
komen lenen als hun kleinkinderen komen 
logeren.
Dat scheelt handen vol geld. Speelgoed is duur 
en in de speel-o-theek kun je steeds iets anders 
komen lenen.
De Open Dag bleek een groot succes. We 
hebben het niet helemaal kunnen bijhouden, 
maar er zijn tientallen kinderen met of zonder 
ouders komen kijken.
Sommigen kwamen speciaal voor informatie 
over de peuterspeelzaal, anderen hadden be- 
langstelling voor de speel-o-theek en de koffie 
en limonade met koek ging er gretig in. Buiten 
stonden een paar vrijwilligers met een standje 
met allerlei informatie, en de straat werd 
opgevtolijkt met kleurige vlaggetjes. Wij heb- 
ben het als zeer positief ervaren dat er zo veel 
buurtbewoners zijn komen kijken.
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om 
langs te komen en u wilt toch iets over De 
Zoutpot weten dan vindt u ons aan het Zout- 
keetsplein 4-6. Tel.: 270685.

Alle medewerkers van De Zoutpot.

Aktiekomitee ‘Zee- 
heldenbuurt’
ل . Eerdhuyzen, 
Barentszstraat 
256, tel. 265914 

Secretariaat: G. ٢ . 
Lasschuit, V.  
Heemskerkstraat 
12, tel. 254664
Vergaderadres:’t
T^$ch -p, Rogge؛
veenstraat12, tel. 
247589

Gemeente ‘verfraait’ 
pleintje Barentszstraat
Na twee jaar gezeur van onze kant zou de 
gemeente dan eindelijk de toegezegde gietijze- 
ren boomroosters gaan plaatsen, zodat de grote 
hondepoepbakken rond de bomen althans op 
het pleintje zouden verdwijnen.
Helaas werd het kostbare ijzer op een regen- 
achtige vrijdag onbeheerd in de buurt gedropt, 
zodat de jeugd over mooi crossmateriaal en 
enkele dagen later een ijzerhandelaar over 
,,handel” kon beschikken...
Een gedeelte van het ijzer kwam weer boven 
water en werd toen heel slordig aangebracht 
rond een dode boom en (met verkeerde stenen 
erbij) rond enkele van de andere bomen. De 
goede stratenmakers van de gemeente zijn 
zeker alleen voor toeristisch interessante plek- 
ken in de stad...
We zijn benieuwd, of het nog twee jaar zal 
duren voor alle bomen op een behoorlijke 
manier van de roosters zijn voorzien. Op deze 
manier wordt het regelmatige, tijdrovende 
overleg over woonomgèving wél tot een konti- 
nue ؛almoes-vragerij.
Het in het voorjaar toegezegde bankje aan de 
Houtmankade, waarvoor handtekeningen wer- 
den ingezameld, en het geld beschikbaar was, is 
nu (oktober) ook nog steeds niet geplaatst. 
Jammer.
Wie uit de buurt komt de overleg- en zeurbriga- 
de over onze woonomgeving versterken? Ver- 
eist: gevoel voor humor, doorzettingsvermogen 
en tijd van leven.

AKZ

RENOVATIE
Na de renovatie, die start in april 1986, zal dit blok Houtmankade-Van 

^iemenstraat-Roggeveenstraat £، ؛٨  geheel ander aanzien hebben. Zo zal aan 
elke woning een balkon worden gemaakt. De □itplaatsing van de bewoners is 
inmiddels begonnen. De kale huren zullen tussen de / 275 en / 325 bedragen. 
De woningen worden van binnen volledig vernieuwd en ge'isoleerd. Na een 
verhitte discussie met GEB, Eigen Haard en Volkshuisvesting, blijkt de keuze 
voor eentrale verwarming onvermijdelijk te zijn. Een aantal terugkeerders 
maakte zieh daarover kwaad.

AKZ
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HOMMAGE AAN DE ZUIDERSPEELTUIN

De Zeeheldenbuurt kan de 75-jarige Zuiderspeeltuin niet missen, geen dag. Hetgebrek aan speelruimte 
in onze buurt is nog steeds nijpend, zodat de speeltuin een onmisbare voorziening vormt.

Foto:FredMijnheer

Omstreeks november zal de advocaat verweer 
hiertegen (genoemd: Conclusie van Dupliek) 
bij de rechtbank in Den Haag moeten indienen. 
Verwacht wordt, dat het vonnis dan binnen niet 
al te lange tijd wordt uitgesproken.

BELET DE KRUISRAKET VOOR HIJ JOU 
BELET. . . TE LEVEN
Op 26 oktober worden de handtekeningen 
overhandigd aan regering, eerste en tweede 
kamer. Tijdens de manifestatie in de Houtrust- 
hallen in Den Haag. Buskaarten hiervoor zijn 
te verkrijgen â /  15,-. Telefoon: 646664.

Wilma Quaak

Zeeheldenbuurt zegt nee
,,Ach mevrouwtje, wat bent u na'i'ef bezig, u 
haalt de Russen binnen.”
,,?rima dat u voor die aktie komt؛ Ik heb twee 
oorlogen meegemaakt, en ik zeg maar zó: 
Kernwapens zijn onze grootste vijand!” 
Zomaar twee reakties uit de hoeveelheid die op 
straat of aan de deur werden gehoord tijdens 
het inzamelen van handtekeningen voor het 
Volkspetitionnement.
Want met een grote groep enthousiaste vrijwil- 
ligers werden in de Zeeheldenbuurt en Haar- 
lemmerbuurt handtekeningen opgehaald tegen 
de kruisraketten. Ook in de overal geplaatste 
stembussen werden veel kaarten ingeleverd. 
Eind september waren er 3.000 handtekeningen 
verzameld, waarvan ± 700 in de Zeehelden- 
buurt. Veel bewoners stuurden zelf hun kaart 
op naar het Komitee Kruisraketten Nee; die 
hebben we niet meegeteld.
De regering zal wel moeten luisteren naar de 
duidelijke signalen vanuit de bevolking. Geluk- 
kig dat zoveel buurtebewoners zich willen 
inspannen voor deze aktie, en niet apathisch 
aan de kant blijven afwachten. We willen niet 
lijdzaam toezien hoe de bewapeningswedloop 
zich steeds maar uitbreidt. Aan ons zal het niet 
liggen.

AKZ

Beter heden aktiefdan  
morgen radio-aktief
Het volkspetitionnement in de Spaarndammer- 
buurt is zeer succesvol verlopen. Gedurende 
vier avonden hebben in totaal zo’n 80 vrijwilli- 
gers er voor gezorgd, dat in de spaarndammer- 
buurt de kaarten met handtekeningen huis-aan- 
huis werden opgehaald.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn dat in 
totaal ruim 2800 handtekeningen. Als we daar 
de kaarten aan toevoegen die tussentijds in de 
stembussen worden gedeponeerd, dan zijn er 
op het moment dat u dit leest zo’n 3000 
verzameld in de Spaarndammerbuurt. 
Daarnaast hebben vele S^^ndam m erbuurtbe- 
woners hun kaart met handtekening(en) recht- 
streeks opgestuurd naar het K.K.N. Op het 
moment dat ik dit artikeltje schrijf? zijn daar al 
meer dan 2 miljoen handtekeningen geteld. 
Ook het gekissebis over het al dan niet plaatsen 
is toegenomen. Wij als vredesbeweging blijven 
hopen op een afzien van de plaatsing. Immers, 
Denemarken heeft als NAVQ-land toch ook 
afgezien van plaatsing? Waarom zou het daar 
wel kunnen en hier niet?
Nog steeds voert de vredesbeweging in de vorm 
van dev stichting Verbiedt de kruisraketten een 
?ROCES TEGEN DE S T A A T  

Twee maanden geleden is er door de advocaten 
van de stichting de Conclusie van Repliek 
ingediend. Daarin staat dat de Staat probeert, 
aldus de advocaten, telkens de discussie over de 
toelaatbaarheid van kruisraketten te verplaat- 
sen naar een discussie over de ^schrikkings- 
strategie. De advocaten van de stichting zeggen 
echter, dat niet het belang of het nut van een 
afschrikkingsstrategie inzet is van de procedure 
van het proces.
Het gaat om de vraag of de in die strategie 
gebruikte methoden in overeenstemming zijn 
met het geldend nederlands recht, alsmede een 
aantal door Nederland ondertekende interna- 
tionale verdragen.



AL WEER EE» VARIANT OP DE IJ-BODLEVARD

foto: BERT HELMERS

vergadering de volgende motie aan:
De bewoners en organisaties bijeen in het 
Turfschip op 24 september, gehoord hebbende 
de discussie over de variant van het buurt- 
havenoverleg zijn van mening: 
dat zij zich scharen achter deze variant als 
buurtvoorstel die de kommissie van verkeer als 
enige mogelijkheid ons heeft gegeven.
Zij zijn van mening dat er ondanks de hogere 
kosten dit de enige variant is die tegemoet komt 
aan de eisen van de buurtbewoners en organisa-

Zij eisen van de raadsleden dat dit voorstel 
serieus wordt meegenomen bij de verdere 
besluitvorming met als uitgangspunten de uit- 
spraken over de IJ-boulevard in het aangeno- 
men programma-akkoord 82-86.
De aanwezigen roepen de buurtorganisaties en 
raadsleden op samen met de wethouder naar 
Den Haag te gaan met de buurtvariant om 
verdere subsidiemogelijkheden te bepleiten, 
voordat er een raadsbesluit wordt genomen 
over de uitvoering van welke variant dan ook.

Joger de Jong

Op 24 september werd in het Turfschip een 
buurtvergadering gehouden over de variant van 
het Buurt-Havenoverleg voor de IJ- 
boulevard-
Op deze vergadering waren vertegenwoordi- 
gers van politieke partijen aanwezig en onge- 
veer 100 buurtbewoners.
De vertegenwoordigers van politieke partijen 
wilden niet zoveel kwijt omdat ze de 
gemeentelijke plannen nog niet officieel ken- 
den en ze van de buurt-variant nu voor het eerst 
hoorden.
Er werd verschillend gedacht over de mogelijk- 
heid om de meerkosten van de buurtvariant te 
kunnen betalen. Duidelijk werd wel dat het niet 
onmogelijk lijkt indien de politieke wil aanwe- 
zig is. En dat is nog maar de vraag. Met name 
de rol van de PvdA is hier van belang. 
Opmerkelijk was ook de opmerking van de 
vertegenwoordiger van de Kamer van Koop- 
handel die zei meer heil te zien in de buurtva- 
riant, namelijk achter de pakhuizen langs, dan 
in de gemeentevariant.
De aanwezigen namen op het eind van de

Vergoeding omhoog bij 1� � nivo ج
DE NIEUWE REGELING BIJREN0VAT!E

keuken als douche aangepakt, dan is de vergoe- 
ding /  2.000,-. Als het om technische redenen 
noodzakelijk is de woning tijdelijk te verlaten 
“  bijv. vernieuwen van de vloer — dan is de 
vergoeding ƒ 3.000,-.

M idden n iv o
Het midden nivo wordt als volgt omschreven: 
wijziging van de bestemming van de vertrek- 
ken, danwel het aantal vertrekken. Duur van 
de werkzaamheden langer dan 6 weken. Het is 
mogelijk door te schuiven naar een verbeterde 
of nieuwbouwwoning in de buurt. Het is ook 
mogelijk om via een wisselwoning terug te 
keren óp de eigen woning. In stadsvernieu- 
wingsgebieden wordt een en ander geregeld 
door het GDH. Buiten de st^svernieuwingsge- 
bieden zorgen de betrokken woningbouwver- 
enigingen daarvoor. Ouderen en mensen met 
een sociale- of medische indikatie krijgen een 
zogenaamde beperkte stadsvernieuwingsurgen- 
tie.

H oog n ivo
Omschrijving: ingrijpende wijziging van de 
indeling; duur van de werkzaamheden langer 
dan 3 maanden; huursprong van meer dan 
/  70,- per maand. Bewoners worden stadsver- 
nieuwingsurgent en het GDH zorgt voor uit- 
plaatsing (in de stadsvernieuwingsgebieden).

De vergoeding bedraagt /  4.500,-.

In juni nam de raad een wijziging aan van de 
Vergoedingen en herhuisvestingsregels bij WO-  

ningverbetering. In onze buurten hebben nogal 
wat mensen hiermee te maken bv door opknap- 
beurten Barentzstraat, Zaandijkstraat, Zout- 
keetsgracht en CWS-zicht.
We nemen uit de Obasa-krant van september 
de hoofdpunten van de regeling over.

ل1 ه ه ج  n ivo
Onder laag nivo-renovatie vallen ingrepen als 
de kleine opknapbeurt, de grote opknapbeurt 
en grote onderhoudsplannen. Bij deze ingreep 
is er geen of geringe wijziging van de indeling 
van de woning. De Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting (GDH) bemoeit zich niet met 
deze ingreep. De o^rachtgever — meestal een 
woningbouwvereniging (WBV) — kan uitplaat- 
sing of uitstelwoningen beschikbaar stellen. De 
vergoedingen variëren al naar gelang overlast 
en de aard van de werkzaamheden. Bij werk- 
zaamheden aan de buitenkant van de woning, 
waarbij onvermijdbare schade ontstaat — bijv. 
plaatsen nieuwe kozijnen — wordt een vergoe- 
ding van /  500.- uitgekeerd. Bij werkzaamhe- 
den aan het casco binnen de woning wordt 
/  1.000,- uitgekeerd, als er sprake is van onver- 
mijdbare schade (bijv. vernieuwen standleidin- 
gen). Bij werkzaamheden aan het casco binnen 
de woning èn het aanleggen of vernieuwen van 
een douche of keuken is de vergoeding 
ƒ 1.500,-. Wordt in het laatste geval zowel
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DE MIRAKELBRUG EN OMGEVING 
0?NIEUW INGERICHT

Straat komen maar moet daarvoor wat meer 
moeite doen (voorbij het viaduct linksaf langs 
de ^ a r ^ m m e r s t r a a t  2 t/m 20 en zo verder 
de Straat in).
Het autoverkeer wordt gedwongen de Hout- 
mankade op te rijden door de oostelijke tunnel- 
buis (de rechter vanaf de Stad) af te sluiten. De 
bus, fietsers en voetgangers kunnen er wel 
door.
Het autoverkeer dat de andere kant opgaat 
(Noord-Zuid) rijdt gewoon recht door door de 
westelijke tunnelbuis en komt zo via de Mira- 
kelbrug op het Nassauplein.
Wat wordt er gedaan?
De bestaande Mirakelbrug zal verbreed wor- 
den. Aan de beide buitenste kanten komen 
aparte voet- en fietspaden. Daartussen in komt 
de rijweg met daarin weer aparte busbanen. De 
Houtmankade zelf zal enigszins aangepast wor- 
den. Er zijn een paar kleine veranderingen 
nodig. Er worden geen nieuwe verkeerslichten 
neergezet.
Wanneer wordt dit gedaan?
Zoals het er nu voorstaat, zal rond 1 april 1 8 6  و
worden begonnen met de werkzaamheden. Het 
werk zal ongeveer een half jaar duren.
Tegen de tijd dat de uitvoering start, zult u 
uitgebreid voorlichting ontvangen.

Ambtelijke Projectgroep 
Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt.

Voordat je vanuit de stad de Spaarndammer- 
buurt inkomt, vóór de spoortunnel, لللم،ا je over 
de Mirakelbrug. Je kunt dan rechtsaf slaan de 
Houtmankade op. Deze plaats wordt opnieuw 
ingericht, o p  27 juni 1985 ging een meerder- 
heid van de gemeenteraad akkoord met het 
zogenaamde compromisvoorstel. Er is veel 
discussie aan voorafgegaan. De meningen over 
dit voorstel waren verdeeld, zowel in de buurt 
als bij de politieke partijen. Maar de knoop is 
doorgehakt en het compromisvoorstel werd 
aanvaard-
Waarom een plan om de Mirakelbrug en 
omgeving opnieuw in te richten?
Door de kortgeleden opgeknapte Spaarndam- 
merstraat rijdt veel doorgaand autoverkeer. 
Dat is al jaar en dag een ernstige aanslag op de 

leefbaarheid. Al jaren geleden werd besloten 
de S ^ ar^ am m erstraa t verkeersluw te maken. 
Het bestuur van Amsterdam heeft de Hout- 
mankade aangewezen als meest geschikte route 
voor het doorgaande autoverkeer i.p.v. de 
S^arndam m erstraat. Er is daarom nu besloten 
om het autoverkeer dat vanaf de stad komt en 
de buurt in wil (Zuid-Noord) te dwingen 
rechtsaf te slaan de Houtmankade op. Vracht- 
verkeer moet dat trouwens nu al doen. H^t 
autoverkeer kan dan wel in de spaarndammer-



Van 'Die Braecke’ tot Suikerplein
In ons vorige artikel hebben we gezien hoe onze bourt werd volgebouwd door de woningbouwverenigingen 
en de gemeente. We zagen ٠٠١؛ dat zolang er arbeiderswoningen in onze buurt staan er klaehten over de 
huizen waren en huurstakingen ,,gewoon” waren. In dit artikel zal het vooral gaan om de woningnood, die 
na de Tweede Wereldoorlog een dagelijkse ellende veroorzaakte voor de bewoners in onze buurten. Een 
woningnood die tot op de dag van vandaag niet opgelost is.

foto: Dienst GDV.De mening van de buurt is duidelijk: Het bejaardenhuis moet er komen

Het stadsvernieuwingsproces heeft niet alleen 
de woningbouw drastiseh veranderd maar ook 
de woonvorm en de bevolkingssamenstelling. 
£ ٢ kwamen meer kleine één-gezinswoningen, 
er kwam H.A.T.(Huishouden voor Alleen- 
staande en voor Twee persoons)-eenheden voor 
jongeren en er werden enige woonruimtes voor 
woongroepen gebouwd.
Vele buurtbewoners verlieten evenwel de buurt 
om te gaan wonen in de overloopgemeenten 
Hoorn, Purmere^d en ‘Almere. £ ٢ kwamefl 
nieuwe buurtbewoners voor terug, een flink 
aantal van hen van buitenlandse afkomst, waar- 
door onze buurt een multi-raeiaal karakter 
kreeg.
De woningen werden groter en beter, maar 
klachten en overlast verdwenen niet. Vaak 
bleek een (tweede) na-renovatie noodzakelijk. 
Met name het onderhoud van woningen in bezit 
van particuliere huisbazen laat nog steeds heel 
veel te wensen over.

Felle strijd is er door de buurtbewoners geleverd 
om de vernieuwde woning betaalbaar te hou- 
den. Desondanks gingen de huren fors omhoog. 
£en groot succes in de strijd om betaalbare WO-  

ningen werd behaald toen de zgn. spaarndam- 
merhuren tot stand kwamen. Het was een rege- 
ling waarbij de huren van gerenoveerde wonin- 
gen vergeleken werden met gelijksoortige WO- 
ningen in de tuin-steden. Hierdoor kon de huur 
aanmerkelijk lager uitkomen dan de door de 
overheid gehanteerde aanvangshuren voor re- 
novatiebouw. Deze Sp. huren werden verheven 
tot landelijke vorm voor stadsvernieuwingswij- 
ken in de grote steden. De spaarndammer of 
vergelijkings huren hebben slechts enkele jaren 
gewerkt.
Het resultaat van de stadsvernieuwing is niet in 
termen van goed of slecht t.e vatten. Wel kunnen 
we stellen dat door het opknappen van de buurt 
bewoners bewuster en kritischer zijn gaan kijken 
naar hun woningen. Ieder jaar weigerden hon- 
derden bewoners de jaarlijkse huurverhoging 
omdat de eigenaren al jaren niets meer aan het 
onderhoud van de woningen doen. Veel bewo- 
ners hebben gezien dat door gezamenlijke in- 
spanningen veel bereikt kan worden op het ter- 
rein van het woongerief. Het is echter wel nood- 
zaak om te blijven waken over de kwaliteit van 
het gebodene en gerealiseerde.
„£en beetje knappe woning voor een betaalbare 
huur” is en blijft een zorgenkind.

P. Berntsen 
j. £ ٠ Burgei

groot. Voor het eerst sinds het ontstaan veran- 
derde het aanzicht van de buurt grondig, bijna 
totaal. Grote delen van het woningbezit van WO-  

ningbouwverenigingen en de gemeente werden 
gerenoveerd of er werden nieuwe blokken ge- 
bouwd. Oude verkrotte halve etage-woningen 
werden afgebroken en vervangen door meer-ka- 
mer woningen. In de Zeeheldenbuurt werd aan 
de Zoutkeetsgracht-Bokkinghangen een groot 
nieuwbouwcomplex gebouwd. In de Spaarn- 
dammerbuurt verdween de Assendelftstraat 
grotendeels omdat ter plekke het grote bejaar- 
dencomplex verrees waar nu via een voorkeurs- 
regeling (verkregen door buurtstrijd) de bejaar- 
den uit de buurt kunnen wonen. Op het terrein 
van de voormalige suikerfabriek zal in 1986-87 
de laatste woning van een omvangrijk nieuw- 
bouwcomplex worden opgeleverd, waardoor er 
een geheel nieuw stukje buurt gerealiseerd zal 
zijn.

uitgebreid en Buitenveldert verrees. Ondanks 
deze enorme woning-uitbreiding in -  1957 werd 
de 100.000 ste na-oorlogse woning gereali- 
seerd-m oesten vele jonge gezinnen toch jaren- 
lang wachten op een woning. Het waren de vijf- 
tiger jaren die het schrikbeeld vormden voor 
generaties jongeren, het beeld van het jonge 
pasgetrouwde stel inwonend bij ouders of 
schoonouders. Vaak kregen ze pas na jaren 
wachten een woning, als het eerste en soms zelfs 
het tweede kind al geboren was.

S ta d sv er n ie u w in g

In de jaren zestig werd de bouw van de tuinste- 
den voltooid. Het waren ruime woonwijken ge- 
worden met grote brede boulevard-achtige stra- 
ten en veel groen. In de oude arbeidersbuurten 
daarentegen ging de verkrotting door. Vele ge- 
zinnen woonden te krap. De huizen waren 
slecht: daken lekten, plafonds vertoonden 
scheuren, in de vloeren was het houtwerk rot. 
De omgeving verloederde: oude autowrakken 
lagen in de straat en op sommige plaatsen dreig- 
den zelfs de ratten bezit te nemen van woningen 
op de begane grond. De arbeidersbuurten dreig- 
den achterbuurten te worden! Het was in deze 
tijd, aan het eind van de zestiger jaren, toen 
overal in de wereld het „gezag” van vaders en 
bestuurders betwist werd, dat buurtbewoners 
zich gingen organiseren. £ ٢ ontstonden bewo- 
nersgroepen van de verschillende woningbouw- 
complexen en het Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt en het Aktie Komitee Zee- 
heldenbuurt werden geboren.
De gemeente zag ook wel in dat er iets moest 
gebeuren en besloot tot een grootscheepse aan- 
pak van de oude wijken. Deze aanpak werd 
verpakt in de term die tot op de dag van vandaag 
vele buurtbewoners en ambtenaren nog dage- 
lijks in de ban houdt: de st^svernieuwing.

De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt waren 
de eerste, in de lange rij van oude buurten, die 
opgeknapt zouden worden. £en legertje ambte- 
naren zwermde uit over de buurt om met de 
buurtbewonerscomitées te overleggen hoe het 
opknappen zou moeten gebeuren.
In de loop der jaren kwamen er vele plannen 
op tafel, maar evenzovele verdwenen onder de 
tafel, omdat buurtbewoners vonden dat, die 
plannen absoluut niet konden. ج  heel veel pra- 
ten -  vaak tot ver in de nachtelijke uurtjes -  
kwam men nader tot elkaar en werd een com- 
promis gevonden.
De gevolgen van de adsvernieuwing zijn heel

K lein e w o n in g en

Het overgrote deel van de bewoners van onze 
buurten heeft tot aan de grootscheepse stadsver- 
nieuwing in de zeventiger jaren in zeer beschei- 
den ruimten moeten wonen. Voor de jonge men- 
sen van nu lijkt het onmogelijk zich voor te stel- 
len hoe de gezinnen, met toen normaal geachte 
grote aantallen kinderen, op halve etage-wonin- 
gen konden wonen.
Waren de eerste woningen uit 1852 (zie het eer- 
ste artikel) niet groot, de woningen in de buur- 
ten gebouwd in de jaren twintig van deze eeuw, 
waren niet veel groter. De meeste woningen 
waren in blokvorm of kazernevorm-, carrége- 
bouwd, met binnenin een terrein dat voor aller- 
lei doeleinden kon worden gebruikt. Per trap- 
portaal waren er zes woningen, lil. per etage 
een voor- en een achterwoning/
In de Spaarndammerstraat, Assendelftstraat 
(toen nog doorlopend tot aan de Zaanstraat- 
Wormerveerstraat), Houtrijkstraat, Zaanstraat, 
Zaandijkstraat en Knollendamstraat waren die 
halve woningen als volgt ingedeeld: ض 
£en „grote” woonkamer, een kleine keuken en 
een alkoof, en als men geluk had nog een heel 
klein zijkamertje. £ ٢ was een toilet in het 
piepkleine voorportaal vlak naast de keuken of 
op de gang. In de alkoof sliepen aan de ene kant 
vader en moeder en aan de andere kant talrijke 
kinderen boven elkaar in stapelbedden. Waren 
er meer gezinsleden, dan werd de woonkamer 
slaapkamer. Was er zo’n klein zijkamertje, dan 
konden daar de overige kinderen slapen. Wan- 
neer er een baby was, dan werd deze boven het 
voeteinde van de ouders op een verhoging ge- 
legd zodat moeder er gemakkelijk bij kon, wan- 
neer de kleine ,s nachts begon te schreien. De 
totale oppervlakte van de gehele woning be- 
droeg niet meer dan zo’n 40 m \ Was het een 
wonder dat het leven zich voor het grootste ge- 
 van de tijd op straat afspeelde daar men ظاكث؛ل

^ ^ ^ ^ i n n e n  zo op eikaars lip zat?
Ondanks het feit dat ze toen zo behuisd waren 
beweren de oudere buurtbewoners dat het toen 
veel gezelliger was. De moderne woningen ١١١٠- 
gen dan wel veel geriefelijker en luxieuzer zijn, 
de „sfeer” is weg en men voelt zich min of meer 
weggestopt en opgesloten in zijn eigen huis.

W oningnood

Voor de Tweede Wereldoorlog was er geen of 
nauwelijk woningnood, weten de oudere buurt- 
bewoners ons te vertellen. Kwam er een halve 
etage-woning voor of achter vrij dan werd deze 
niet meteen „gekraakt” , maar werd in onderling 
overleg met de buren geregeld wie van de fami- 
lieleden of kennissen er dringend om woonruim- 
te verlegen zat. Vervolgens werd de zaak dan 
opgeno؟nen met de huisbaas en vervolgens be- 
klonken. Zo konden pas getrouwden vaak korte 
tijd na hun trouwen al een halve etage-woning 
krijgen, met de bekende eerste week vrij wonen 
en het nieuwe behangetje, zelf opbehangen, en 
een pot verf, zelf bechilderen.

De Tweede Wereldoorlog bracht, naast het ver- 
chrikkelijke persoonlijke leed, het leed ك  de 
woningnood. Na afloop van de oorlog waren 
vele woiningen verwoest of verkrot, terwijl de 
plannen voor ruimer wonen en bouwen door de 
oorlogsjaren ernstig gestagneerd waren. Zo ont- 
stond de woningnood van de jaren vijftig.
De allerhoogste nood diende snel verholpen te 
worden en overal in de stad ging de gemeente 
aan de slag met het herstel. Maar niet overal 
ging dat even snel. Pas in 1955 werd er met de 
werkzaamheden aan de 81 door oorlogsschade 
ernstig aangetaste woningen op de Spaarndam- 
merdijk een begin gemaakt. De woningen wer- 
den vergroot. Op de begane grond kwamen per 
woning twee slaapkamers en een ruime berging 
in het soutterain. In de kap werden twee slaap- 
kamers gecreëerd voor de woningen op de derde 
etage. Alle woningen, dus ook de tussenliggen- 
de, kregen een ruime keuken.
In de jaren vijftig breidde de stad zich in een 
zeer snel tempo uit. Nieuwe wijken met veel 
groenvoorzieningen, de zgn. tuinsteden, werden 
rondom de oude arbeidersbuurten gebouwd. Zo 
kwam de wijken Slotermeer, Geuzenveld en Os- 
dorp tot stand. Amsterdam-Noord werd flink Enkelejaren later: De krotten hebben plaatsgemaakt voor het bejaardencomplex „de Bogt Westerbeerم
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