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Gifgroene wolken, zwarte sneeuw 
stinkende sloten ...
ofwel wat te doen, bij stank, lawaai en andere milieu-hinder

GAS- 
PRIJS
OMLAAG

In Amsterdam zijn er zo’n 30.000 bedrijven. Sommige zijn onschuldig en niet gevaarlijk 
voor de omgeving, maar een aantal andere bedrijven werkt met gevaarlijke stoffen. En 
natuurlijk (?) gaat er wel eens wat fout. Het gevolg kan zijn, dat gif in gracht of sloot 
terecht komt. Of dat deze troep de lucht vervuilt en stank, geïrriteerde ogen en 
ademhalingsproblemen veroorzaakt.
Een bekende, of beter gezegd, een beruchte vervuiler is de AKZO-fabriek in Noord. Maar 
ook in woonwijken en in het havengebied zijn van dit soort bedrijven gevestigd.

Er zit volop beweging in de aardgasprijs. Een 
verlaging per 1 juli wordt nu zelfs door minister 
Van Aardenne niet uitgesloten (de verkiezin- 
gen naderen).
Vanuit bewonersorganisaties wordt al jaren 
gehamerd op een verlaging van de aardgasprijs. 
Als we het ditmaal overlatén aan de minister, 
de Gasunie en de VEGIN dan schieten we er 
waarsehijnlijk niet veel mee op. Daarom een 
landelijke kampagne voor een gasprijsverlaging 
van 15 eent.
Bijgaande brief kunt u sturen naar de voorzitter 
en leden van de Tweede Kamer.
Deze brieven zijn af te halen op ’t w o o  en ’t
cw s.

„DerokendesuperfosfaatfabrükDeAlbatros.”
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Veroorzaakt een bedrijf echter steeds last en 
klagen bij milieutelefoon of afdeling Hinderwet 
helpt niet, dan wordt het tijd langs te gaan bij 
het Wijkopbouworgaan. Samen kan dan geke- 
ken worden of er een aktie gestart kan worden 
om wel een oplossing te vinden.
Vanuit de gemeente is er ook nog een Advies- 
kommissie Milieuhygiëne opgezet. Hierin zit- 
ten ook vertegenwoordigers van de Wijkop- 
bouworganen. Voor de ̂andam m er/Z eehel- 
denbuurt zit Kees Vissers in deze kommissie. 
De advieskommissie is er om gevraagd en 
ongevraagd advies te geven aan B & w  over 
bodem-, water- en luchtverontreiniging en over 
geluidhinder.
Wilt u een bepaald onderwerp of probleem in 
deze kommissie inbrengen, laat dit dan weten 
aan het Wijkopbouworgaan.

Telefoonnummers:
- Milieuklachtentelefoon (dag en nacht): 

932942
afd:
- Afd. Hinderwet (voor klachten over bedrij- 

ven): 5969111
- provinciale Milieufederatie (Contact Milieu- 

bescherming Noord-Holland): 0?5-351598.
- Wijkopbouworgaan Spaarndam 829773.

Wanneer u iets van deze problemen merkt, 
maar ook als u denkt dat er ergens illegaal 
(chemisch) afval gestort wordt, dan kunt u de 
Milieuklachtentelefoon bellen.
De mensen daar kunnen dan onderzoeken wat 
er precies aan de hand is, hoe gevaarlijk het is 
en eventueel de politie inschakelen.
En zoals zo vaak geldt bij de gemeente- 
diensten, hoe meer klachten er binnen komen, 
hoe serieuzer er met u klacht wordt opgespron- 
gen. Dus zodra u iets bemerkt dat u niet zint, 
hellen maar.
Het kan ook voorkomen dat een bedrijf werk-

* uitvoert, die het eigenlijk helemaal 
niet uit mag voeren. Want bedrijven die op een 
of andere manier gevaar op kunnen leveren, 
moeten een vergunning hebben. Zo’n vergun- 
ning is de Hinderwetvergunning.
Een bedrijf krijgt zo’n vergunning alleen als het 
voldoet aan bepaalde veiligheidsmaatregelen, 
zodat de kans op ongelukken klein is.
Het komt voor, dat bedrijven zich niet aan deze 
veiligheidsafspraken houden. Of dat ze hele- 
maal geen vergunning hebben.
Wanneer u bijvoorbeeld denkt, dat een bedrijf 
illegaal met chemikaliën werkt, of afval ver- 
brandt, dan kunt u het beste kontakt opnemen 
met de afdeling Hinderwet van de gemeente.

Aan de voorzitter en de leden van de Tweede Kamer 
t.a.v. de heer Dolman 
Binnenhof IA 
2513 AA Den Haag

Geachte heer Dolman,

Ondergetekende steunt de eis zoals is geformuleerd door het Woonlasten Overleg Nederland:

de gasprijs moet NU omlaag 
tenminste met 15 cen t

De olieprijzen zijn de laatste tijd flink gedaald, evenals de koers van de Amerikaanse dollar. De 
door de minister van Economische Zaken gehanteerde koppeling tussen de prijs van huisbrandolie 
en de aardgasprijs voor kleinverbruikers, heeft geleid tot een stijging van de gasprijs voor 
kleinverbruikers van 29,8 cent in 1978 tot 70,8 cent in 1986.
Bovengenoemde koppeling is door de woonlastenkomités en vele andere organisaties altijd met 
nadruk afgewezen. Maar nu de koppeling aanleiding geeft tot een daling van de aardgasprijs voor 
kleinverbruikers moet de minister consequent zijn.
Dat is ook het standpunt van de VEGIN (de verenigde gasdistributiebed^jven in Nederland). 
Volgens de VEGIN kan de gasprijs voor kleinverbruikers met 15 cent p e r .omlaag محا

?rijsverlaging is ook om andere redenen noodzakelijk. De grootverbruikers profiteren wél van de 
dalende olieprijzen. De gestegen gasprijs voor kleinverbruikers per 1 januari 1986 staat hiermee in 
groot kontrast. De kleinverbruiker moet blikbaar de pijn voor de overheid van tegenvallende 
aardgasinkomsten verzachten.
De prijs die kleinverbruikers moeten betalen, staat in geen verhouding tot de winnings- en 
distributiekosten. De aardgasprijs is een politieke prijs. De prijs van aardgas, een eerste 
levensbehoefte, moet in relatie staan tot de koopkracht van de mensen. Daarom pleiten we tevens 
voor een verlaging van het BTW-tarief naar 5%.
Voor een financiering hiervan doen wij de suggestie om het Herenakkoord met de oliemaatschap- 
pijen Shell en Esso (winst op aardgas in 1984 4,4 miljard gulden) opnieuw in overweging te nemen.

Hoogachtend,



kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té Wijkverbetering spaarndammerbuurt 
en het Wijkopbouworgaan Spaarndam. 
Het redaktieadres is: ?olanenstraat 174, 
tel. 829773.

De ondertekende stukken vallen ©nder 
verantwoordelijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u  kunt ^ k e le n /b ^ ^ o ^ e r k in g e n / 
suggesties sturen naar het redaktiea,dres.

De redaktie behoudt zieh het recht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit numn؛er werkten mee: Bob Mor- 
riën, Nel Breedveld, Adrie Glasz, Joger 
de Jong, Gerda Lasschuit, Bert Helmers, 
Hugo Rompa, ?eter Adolf, ?aul van 
Battum. Marja Gevers

Drukkerij: Dijkman. Oplage: 7000 expl.

U iterste inlever- 
data. kopy

29 maart 
3 mei 
31 mei

Verschijningsdatum 
Buurtkrant

18 april 
23 mei 
20 juni

Elke zaterdag 
is  t b i j u 
in de buurt
NIEUW: elke zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 
uur VETERANEN-SPORT. D . W . Z .  speciaal 
voor mensen boven de 35.
Wat doen we??
★ 1. Losmakende oefeningen.
★ 2. Stretchen - rekken.
★ 3. Specifieke sporten: badminton, tennis, 

tafeltennis, basketball enz., handbal, volley-

Sportcentrum Bredius, Zaanstraat 353, Am- 
sterdam, tel. 863922, b.g.g. 847172.
Sportbuurtwerkers: Tony Raap en Peter 
Lageman.

natuurlijk verder afhankelijk van het comfort, 
wat men in de gehele woning wil hebben, en 
wat men daarvoor op kan of wil brengen.

Overige zaken:
Aangezien de nieuwe ramen, door de manier 
waarop ze opengaan, gemakkelijker zelf te 
lapen zijn dan de huidige — zonder halsbreken- 
de toeren! — kunnen de mensen die nu van een 
glazenwasser gebruik maken, die kosten er ook 
nog van af trekken.
Verder zullen we, te laat voor deze krant, nog 
geïnformeerd worden over hoe de huurverho- 
ging voor de ramen ongeveer doorberekend zal 
worden in de huursubsidie. Maar bedenk wel: 
het recht op huursubsidie is nog steeds niet 
wettelijk vastgelegd!
Deze informatie kan eventueel samen met de 
enquête verspreid worden, maar zal natuurlijk 
wel voor iedere bewoner verschillen.
Bij de enquête zullen ook de dagen bekendge- 
maakt worden, waarop de proefwoningen te 
bezichtigen zijn.
Tenslotte is het waarschijnlijk dat er in het 
H-hlok iets wordt veranderd aan het formaat 
van de ramen, omdat hier anders het glasopper- 
v la k  met de nieuwe ramen zó verminderd zou 
worden, dat de lichtinval ook veel minder 
wordt. Wat voor gevolgen dat dan weer heeft 
op huurverhoging (en stookkostenbesparing) is 
nog niet bekend. Tot ziens, en tocht niet weg!

A.K.Z.

Mensen in verzet

Het 4/5 mei komité zoekt mannen en vrouwen 
die in de oorlogsjaren aktief in verzet zijn 
gekomen en in die jaren niet ouder dan 23 jaar 
waren. Wij vragen van hen bereidheid over hun 
aktiviteiten toen te praten: hoe zij tot deze 
aktiviteiten gekomen zijn en hoe zij daar 
achteraf tegen aan kijken.
Tevens zoeken wij kontakt met jongens en 
meisjes, tot 23 jaar, die willen praten over hun 
motieven om nu op een of andere manier in 
verzet te komen.
u  kunt zich opgeven bij het 4/5 mei komité, per 
adres Wijkopbouworgaan Spaardam, Polanen- 
straat 174 te Amsterdam tel. 829773 (Joger de 
Jong).

x ^ w a m e e r^ x 
/e lke  seconde 1elt..\

REANIMATIE

Eigen 
volkstuin

hartstichtingnederlandse

Kursus

re-animatie
De Nederlandse Hartstichting organiseert 
i.s.m. de sportmedewerkers van sportcentrum 
Bredius wederom een re-animatiekursus voor: 
BEGINNERS en voor hen die reeds in het 
bezit zijn van een diploma.
Beginnerskursus: dinsdag 8 april en dinsdag 15 
april van 20.00 uur - 22.30 uur. 
Herhalingskursus: dinsdag 22 april van 20.00 - 
22.30 uur.
Vooral bij de beginnerskursus kan slechts een 
beperkt aantal deelnemers (16) toegelaten wor- 
den. Meldt u zich dus snel aan, via telefoon- 
nummer: 84.71.72.
Sportcentrum Bredius, Zaanstraat 353, Amster- 
dam, tel. 847172.

Op 20 februari j.1. is er een overleg geweest 
tussen het AKZ en Labor/Eigen Haard, waar- 
bij ook vertegenwoordigers van Volkshuisves- 
ting (gemeente), en enkele bewoners uit de H- 
en I-blokken aanwezig waren.
Ondanks het aandringen van AKZ en de 
aanwezige bewoners bleek het voor Eigen 
Haard niet mogelijk om méér uit de fondsen 
van de w oningh^eren ig ing bij de kosten 
voor nieuwe ramen te leggen. Dit ter vervan- 
ging van de ondeugdelijke ramen van de 
renovatie 1977■
Dit betekent dat de prijs voor de bewoners per 
raam per maand op / 3,85 (I-blok) (het Rogge- 
veenstraat) resp. / 3,45 (H-blok) (inclusief van 
Heemskerkstraat) zou komen. Bij deze prijzen 
is al een kwartje verhoging van de glasverzeke- 
ring inbegrepen, wegens het dubbele glas. (Het 
I-blok heeft iets grotere ramen dan het H- 
blok).
Het is echter niet verplicht om de nieuwe ramen 
mét dubbelglas te nemen, en ook als men dat 
wél wil, wordt het óók aan de individuele 
bewoner overgelaten welke ramen, en hoeveel. 
Maar voordat de definitieve beslissing wordt 
genomen, of het zin heeft om over te gaan tot 
het plaatsen van nieuwe ramen, wordt er eerst 
een enquête gehouden onder de bewoners, om 
te kijken hoeveel mensen het nu eigenlijk 
willen.

Stookkosten:
Het landelijke buro wat zich met woningisolatie 
bezighoudt, gaat uit van vaste cijfers aan 
stookkostehs^ringen, die iedere vierkante 
meter (1 m2) dubbel glas zou opleveren. 
Omgerekend voor de H- en I-blokken zou dit 
een g ^ o s te ^ s p a r in g per maand opleveren 
van ± / 2,25 resp. / 2,50 per raam per maand 
gemiddeld (voor de woonkamer).
Hierbij moeten echter een paar opmerkingen 
gemaakt worden, namelijk: dat men, als de 
tocht verholpen is, zich meestal al behaaglijk 
voelt bij een lagere temperatuur dan wanneer 
het tocht. Een aanwijzing in die richting komt 
uit één van de proefwoningen, waar de bewo- 
ners nu al minder verstoken, terwijl het dubbe- 
le glas voor de nieuwe sponningen nog niet eens 
geleverd kon worden.

Verder is het zonder meer duidelijk dat betere 
ramen, tegen die prijs, het meest rendabel zijn 
in ruimtes waar regelmatig gestookt wordt. Dit

Na een lange, koude februarimaand komt de 
lente er weer aan. Iedereen wil er dan weer op 
uit en wil grootse plannen maken.
Als tuinieren een van uw hobby’s is of zou 
kunnen worden, hoeft u niet ver te gaan. Voor 
mensen uit onze buurt is het hebben van een 
tuin vaak een probleem. Maar dat probleem 
kan nu vrij gemakkelijk worden opgelost. Aan 
de Spaarndammerdijk ligt al bijna 35 jaar een 
volkstuinencomplex, Zonnehoek geheten. En 
ondanks alle plannen met betrekking tot de 
IJ-boulevard zal het er voorlopig ook blijven 
üggen.
Zonnehoek heeft 70 tuinen met dagverblijven, 
dat wil zeggen, dat u er niet kan overnachten, 
maar met uw eigen huis dichtbij in de buurt, is 
dat geen p؟obleem. De tuinen zijn ongeveer 
200 â 250 m2 groot en u kan er naast planten en 
bloemen ook groenten kweken.
De afgelopen jaren hebben een aantal mensen 
de tuin, die zij soms al vanaf het begin 
hadden, vaarwel moeten zeggen, o p dit mo- 
ment staat er dan ook niemand meer op de 
wachtlijst.
Bent u wel eens op het complex geweest?
Lijkt het u wel wat om zelf een tuin te hebben? 
Neem dan kontakt op met mevrouw B. van 
Vliet-Brassel, secretaresse van Zonnenhoek. 
Zij is telefonisch te bereiken op nummer 
826261. Hopelijk mogen wij u binnenkort op 
Zonnehoek welkom heten!

Namens het bestuur van Zonnehoek 
Tineke Groot

Speelt ج ه0ل8ا!ه
nog wel
ep straat?
Krijg ik een mooie plaat in handen, met een 
groot paneel geschilderd door Pieter Bruegel 
waarop hij meer dan tweehonderd jongens en 
meisjes in beeld bracht, die zich met tientallen 
verschillende spelletjes bezighielden. Dat was 
in 1560, en hoe is het nu?

Er is een achteruitgang van het kinderspel op 
straat! Door de schrikwekkende toeneming van 
het verkeer, de jeugd kan niet meer of nauwe- 
lijks een plekje vinden waar zonder gevaar kan 
worden gespeeld. Ook de TV is.de grote 
boosdoener, ze blijven liever thuis voor de buis. 
Wij ouderen hebben toch geweldige herinnerin- 
gen aan de spelen uit onze jeugd! Ja, nu hollen 
ze wel al in competitieverband achter de voet- 
bal aan. Ach, u weet zelf nog wel van de 
spelletjes af die ons vroeger zo bekoord heb- 
ben! Weet u het nog?

,,Schipper mag ik overvaren?” ,,krijgertje” , 
,,bokje springen” , ,,hoepelen” , verstoppertje 
spelen”, ,,touwtje dansen” , ,,streepje gooien” , 
en dan: kaarten op straat, oppassen dat er geen 
,,juut” in de buurt was want er moest een 
belastingstempel op een van de kaarten zijn 
anders kreeg je een bekeuring! Velen van ons 
ouderen zullen zich nog meer straatspelletjes 
herinneren, en met plezier!

Het zou interessant zijn als u zelf de pen eens 
pakt en vertelt over de spelen op straat die u 
vroeger zelf mee hebt gedaan toen je nog veilig 
op straat kon spelen! Met poppen kunnen de 
meisjes nog binnen spelen, de tijd van de 
bruine beertjes breekt ook weer aan! Wij 
gingen vroeger ook wel met de meisjes ,,bokje- 
springen”!

Enne Rozema

Kinder-jongeren koor
De Bond van Amsterdamse zangverenigingen 
heeft het plan een kinder- en/of jongerenkoor 
in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt op te 
richten.
Kinderen en ouders, die hiervoor belangstelling 
hebben worden uitgenodigd, om woensdag 9 
april om 13.30 uur in het Polanentheater te 
komen.
Voor informatie: Rosa Mendels - tel. 863206.

Woning- 
kommissie
De woi^gkommissie ̂ am dam m erbuurt is 
op zoek naar nieuwe leden. Deze kommissie 
behandelt voor een groot aantal partikuliere 
woningen in de buurt klachten van bewoners 
betr؟ iïende de onderhoudstoestand van hun 
woning.
In nauwe samenwerking met Bouw- en Wo- 
ningtoezicht wordt geprobeerd zo snel mogelijk 
te klachten te verhelpen. Enig bouwkundig 
inzicht is handig, echter niet vereist. De ver- 
diensten kunnen ± ƒ 1.800 per jaar bedragen 
(vergadergeld).
Gezien de huidige samenstelling van de kom- 
missie worden in het bijzonder vrouwen opge- 
roepen zich aan te melden.
Aanmelden op tel. 866712 (vrijdagmorgen 
11.00-12.00) of op tel. 825853. (di, WO, do. 
12.00 >15.00).

1 juli: 2% huurverhoging. 
Klachten ه  -de huiseige س
naar tijdig melden
Per 1 juli 1986 gaan de huren weer met 
minimaal 2% omhoog. Daarnaast geldt voor 
sommige woningen een verplichte huurharmo- 
nisatie, zodat de huurverhoging totaal wel 6% 
kan bedragen. Dit betekent een verzwaring van 
de woonlasten. Alsof dat nog niet genoeg is wil 
de regering per 1 juli ook een nieuw puntenstel- 
sel invoeren. Nu al is duidelijk dat dit nieuwe 
systeem voor huurders vaak nadelig zal uitpak- 
ken. Regelmatig is de huursubsidie in het 
nieuws. Of er niet opnieuw zal worden bezui- 
nigd op de huursubsidie moet nog maar worden 
afgewacht. En dan nog de hoge gasprijs en het 
zgn. normkostensysteem. Een ding is duidelijk. 
1986 is voor huurders een slecht jaar wat de 
woonlasten betreft, u  kunt gelukkig bezwaar 
maken tegen de voorgestelde huurverhoging als 
uw woning slecht onderhouden is.
Net als elk jaar zal het cw s  weer gedurende 
een aantal weken een huurspreekuur organise- 
ren dat in het teken staat van de jaarlijkse 
huurverhoging. In de buurtkrant van mei zal 
hier veel aandacht aan worden besteed. Belang- 
rijk is dat u uw huisbaas tijdig op de hoogte stelt 
van uw onderhoudsklachten. Het beste kunt u 
dit doen voor 1 juni. Dat is namelijk de datum 
waarop de huisbaas zijn voorstel tot huurverho- 
ging aan u verzonden moet hebben.

CWS



TURFSCHIP
A K T IE K O M IT E E  Z E E H E L D E N B U U R T

Luud Schimmelpennmck, 
direkteur Y-tech 
,,vergeet” buurtbew oners

K
z

Aktiekomitee

h e ld e n b u u rt ’

ل . E e rd hu ys en  

te l. 84 2 7 0 4  

S e cre ta r ia a t: G .H .  

La ssc hu it, V. 

H e e m s k e rk s tra a t 

12, te l. 2 5 4 6 6 4  

V e rg a d e ra d re s : ’t 

T u rfs c h ip , R o gg e - 

v e e n s tra a t1 2 , te l. 

2 4 75 89

ءه 26  februari ’86 werd een deel van Koningin Emma, ¥an
Diemenstraat 4—6, modieus herdoopt in Y-tech, feestelijk  in gebruik 
genomen. Het betrof het gedeelte ,,Ecaz”, Educatief Centrum Amsterdam 
Zaanstad. 400 HTS en MTS studenten evenals technici u it het bedrijfsleven 
kunnen zich er bekwa؟nen in moderne gecompliceerde technieken. Het gaat 
om computergestuurde methodes, o.a. om te frezen en te draaien. De 
cursussen starten gedeeltelijk  in april; in september a.s. draait a lles  op 
volle toeren.
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Géén apartheidsfruit meer in de Zeeheldenbuurt!
De groenten-  en fruitwinkels H O O G LAND  EN  M IEDEMA uit de Barentzstraat hebben besloten 
om niet langer Zuidafrikaanse produkten te verkopen. Vanuit de buurt verdienen zij hiervoor alle 
lof\ omdat het hen als winkeliers misschien wat inkomsten kan kosten. BUURTBEWONERS, 
KOOP A L L É É N  in fruitwinkels, waarop DE AFG EBEELD E STICKER is aangeplakt: ,,Wij 
verkopen geen Zuidafrikaanse produkten”. Steun de strijd tegen het apartheidsbewind, help het 
ANC, en koop géén besmetfruit, zoals lychees, mango's, meloenen, druiven, pruimen, perzikken, 
peren en sinaasappels met „Cape” o f ,,South-Africa” op de krat. Voor verdere informatie, o f hulp 
bij akties in Amsterdam, b.v. demonstreren tegen enkele hardnekkige importeurs bij de Markthallen, 
Jan van Galenstraat, meld u aan bij het Komitee Zuidelijk Afrika, O.Z. Achterburgwal 173,1012 DJ 
Amsterdam, tel. 270801،

Filmgroep
De filmgroep van het Polanentheater zoekt' 
dringend vrijwilligers(sters)/nieuwe leden. De 
filmgroep is er verantwoordelijk voor dat er 
elke maandagavond een film wordt gedraaid in 
het ?olanentheater. De bezigheden van de 
groep bestaan uit: Het programmeren van 
films, verzorgen van publieiteit, voorbereiden 
van de voorstellingen, kaartverkoop enz. enz. 
Iedereen die een goede film in de buurt een 
warm hart toedraagt, wordt van harte uitgeno- 
digd lid/vrijwillig(st)er te worden van de film- 
groep Polanentheater. Aanmelden bij Paul van 
Battum tel. 828193 of op het w o o  tel. 829773.

Voorjaarsklaverjasdrive

aanvang 19.45 uur 
in het P o la n e n th e a te r

kosten ƒ 3,50 
mooie prijzen

kaarten vanaf ل april verkrijgbaar 
bij w . van Tilburg, tel. 828414.

iVERSLAG WIJKRAAD
De vergadering van de wijkraad van ̂0 februari kon zich verheugen in een zeer grote 
opkomst (WR-vergaderingen zijn openbaar en iedereen mag meepraten).
Op de agenda stond een verslag van de laatste ontwikkelingen in het nooit eindigende 
vervolgverhaal over de IJ-boulevard. Wethouder Van der Vlis weet nl. niet wat hij doen 
moet: hij vindt de buurtvariant (een weg achter de pakhuizen Van Diemenstraat langs, 
waardoor er een aanpassing aan de brug moet komen, en dat alles kost 28 miljoen meer) te 
duur en wil niet naar Den Haag om te kijken of er geen geld te halen is. Nu is de wethouder 
bevreesd dat de gemeenteraad, als de buurt niet akkoord gaat met een IJ-boulevard door de 
Van Diemenstraat, zal zeggen dat er dan helemaal niets meer hoeft.
Diverse wijkraadsleden bestempelden deze houding als chantage. Anderen vonden weer dat 
de spaarndammerbuurt eieren voor haar geld moest kiezen. Uiteindelijk heeft de wijkraad 
besloten deze zaak over de verkiezingen heen te rillen en te bekijken of de nieuwe 
wethouder niet alsnog naar Den Haag wil om met de nieuwe minister van verkeer te gaan 
praten.
Een tweede belangrijk punt was de bespreking van de samenvatting van het onderzoek naar 
het beheer na de stadsverenieuwing. Ter informatie lag er het concept beheerplan voor de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt van de hand van de voorzitter van de Ambtelijke 
Projektgroep. Op de wijkraad bleek dat de hele materie nogal ingewikkeld werd gevonden.
Het bleek moeilijk om in een wijkraad op dit moment over een betrekkelijk abstrakt 
gegeven als buurtbeheer diepgaand te praten. Afgesproken is dat de wgr buurtbeheer 
hierover met de diverse werkgroepen verder zal praten.
Een derde punt vormde het verslag van het db van het onderzoek verricht naar delen van het 
buitenlandersbeleid. Dit onderzoek was op verzoek van de wijkraad verricht. De wijkraad 
kon zich hierin niet erg vinden. Derhalve is afgesproken dat het db ook de mogelijkheid 
biedt dit rapport schriftelijk te bekommentariëren en aan de hand daarvan bekijkt of het 
zijn eerder ingenomen standpunt zal bijstellen.
De Wijkraad werd kort na 23.00 uur afgesloten. Overigens niet tot tevredenheid van de 
rasvergaderaars (enige punten dienden nog te worden behandeld).

Joger de Jong
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Schimmelpenninck en 
auto-overlas،
Er is nu een witkarstation gekomen in de Van 
Diemenstraat. Helaas is de bekende promotor, 
nu big boss Y-tech direkteur, eventjes vergeten 
de buurtbewoners hierover te berichten. Dat 
zal alsnog gebeuren via de buurtkrant; bij het 
afsluiten van de krant hadden we nog niets 
vernomen. Maar misschien zijn die witkarren 
alleen geschikt voor computer-experts...
De buurtorganisaties wisten evenmin iets over 
de groots opgezette opening, compleet met 
minister... Eventjes vergeten de buurt hierover 
te berichten... Des gevraagd: ,,Ja, misschien 
moet er een open dag komen voor buurtbewo- 
ners” . Gevraagd naar Y-tech automobilisten 
zegt Luud S.: „Ja, zeker zal Y-tech de parkeer- 
overlast in de Zeeheldenbuurt vergroten. 
Daar valt niet aan te ontkomen. Een verbeter- 
de bus 28 zal weinig helpen” . Luud Sch.: ,,We 
vroegen de gemeente om parkeerruimte op het 
Stenen Hoofd, maar bij onze opening zei 
wethouder Van der Vlis, dat daar al vergevor- 
derde plannen voor zijn om woontorens te 
bouwen.”

Amsterdam heeft IT; 
buurt heeft blik
En zo hoor je nog eens wat, als buurtbewoners. 
Wethouder Wolffensperger jubelde in zijn ope- 
ningstoespraak vol trots: „Amsterdam heeft 
IT” (= Informatie Technologie).
Maar de auto-overlast, die al die bij te scholen 
com^^rdeskundigen en a.s. ingenieurs zullen 
veroorzaken, daar mag onze nu al overvolle 
buurt straks voor opdraaien. Y-tech cursusor- 
ganisator drs. Peter Schneck maakt reklame: 
,,Y-Tech is «goed bereikbaar vanaf de auto- 
ringweg”. Geen woord over het openbaar 
vervoer. Leuk, al die hooggekwalificeerde 
werkgelegenheid in onze buurt. Aktiviteiten, 
vernieuwing, kleinschalige bedrijvigheid; alle- 
maal prachtig, maar niet ten koste van de 
leefbaarheid van onze buurt. Nieuw leven 
geblazen in die oude Koningin Emma; het blik 
en de stank houdt ze maar onder haar eigen
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M inister en 
vier wethouders
Minister Deetman van Onderwijs en maar liefst 
vier wethouders, 2 van Zaanstad, 2 van Am- 
sterdam, waren op elfstedendag naar de Van 
Diemenstraat gekomen voor de opening. Het 
Stenen Hoofd was gehuurd van het havenbe- 
drijf als parkeerruimte voor de taltijke bezoe- 
kers. In het bestuur van ECAZ zitten H.T.S. en 
MTS-mensen, en metaalwerkgevers. Advi- 
seurs: Fokker, VMF Stork en de gemeente 
Amsterdam. Doel: nauwere samenwerking tus- 
sen onderwijs en bedrijfsleven, zoals afstudeer- 
onderzoek door HTS-ers ten dienste van het 

٠ bedrijfsleven. Is het eigenlijk toéval, dat het 
FNV buiten de mooie plannen en buiten het 
bestuur is gehouden? ,,De achterstand van het 
Nederlandse onderwijs op het gebied van de 
informatica moet worden ingelopen” , aldus 
voorzitter Prins van de ECAZ.

Emma herdoopt tot Y-tech
Y-tech is een technisch innovatie en bedrijven 
centrum, gericht op zgn. innovatie-stimulering. 
D.w.z. bij voorbeeld nieuwe produkten ontwik- 
kelen, en zorgen dat het bedrijfsleven modern 
en bij de tijd blijft، Direkteur Schimmelpen- 
ninck en de man van de vele hoogwaardige en 
prijzige cursussen, drs. Peter Schneck, roemen 
de uitstekende voorzieningen, zoals computers, 
telex, andere apparatuur, en de mooie ruimtes 
in het pand van 12.000 m2. Het gehele projekt 
is binnen 2 jaar met flinke subsidies van de 
grond gekomen. Er zullen 450 mensen gaan 
werken; men verwacht dat het vooral om 
nieuwe arbeidsplaatsen zal gaan. De Y-tech- 
informatiemap rept uiteraard niet over het 
verloren gaan van banen door al deze schitte- 
rende technologie. Bij de enkele nog onvervul- 
de wensen van Ecaz zit o.a. nog een robot.
Bij Y-tech kun je een kantoor huren, maar ook 
alleen een bureauplaats, „rent-a-desk”, een plek 
met gebruik van telefoon, computer, enz. Op 
de bovenste verdieping komen nog exposities, 
presentaties van nieuwe produkten, automati- 
serings cursussen en een café-restaurant.

overlevingstocht, een bezoek aan de plaatselij- 
ke attractie en natuurlijk sport en spelen. Het 
lijkt een zwaar programma maar dat valt reuze 
mee, vakantie houden staat voorop!
Vanuit het buurthuis gaat voldoende leiding 
mee waarvan velen kunnen bogen op een 
ruime kampervaring, het lijkt ons daarom dat 
a^e ingrediënten voor een fijne week aanwezig

Heeft uw tienei interesse voor deze kampweek, 
dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij Evert, 
Koos, Cees, Miep of Louke in buurthuis 
Verzet, Hembrugstraat 156, telefoon 840124.

Tienerkamp 1986
Na het succesvolle paaskamp van vorig jaar 
organiseert buurthuis Verzet ook dit jaar weer 
een kamp voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar. We 
gaan dit jaar naar een prachtig kamphuis bij 
Werbomont in de Belgische Ardennen, vlakbij 
heerlijke bossen en bergbeekjes.
Het vertrek is op woensdag 7 mei en we komen 
terug op zondag 11 mei. Het kamp kost / 80,-, 
alles inbegrepen.
Op het programma staan een bezoek aan de 
grotten van Han, een dropping, een kleine
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