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V o o r z ie n in g e n  voor  d e  b u u r t
De voorzieningen in een buurt dienen te zijn 
afgestemd op de lokale gezondheidsproblema- 
tiek. Het aantal huisartsen, wijkverpleging, 
gezinszorg zou niet alleen bepaald moeten 
worden door het aantal inwoners maar ook 
door de gezondheidsindex van de buurt. 
Bovendien zou meer aandacht besteeg moeten 
worden aan preventieve maatregelen (voorko-. 
men dat men ziék wordt).
Met dit rapport op zak dient de soeiaal- 
medische werkgroep van het wijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt sa- 
men met de hulpverleners uit de buurt te gaan 
bekijken hoe beter en effektiever gewerkt kan 
gaan worden aan de verbetering van de gezond- 
heidszorg in de buurt, ook op struktureel 
gebied.

Joger de Jong

gen, veel alleenstaanden, grote sociaal- 
ekonomische achterstand, hoog percentage niet- 
stemmers, per inwoner weinig kamers ter 
beschikking, ل2م/ه  buitenlanders, 14% 65+-ers, 
6% ouderen ouder dan 75 jaar.

A rm e b u u r te n  o n g ezo n d er
Met dit onderzoek wordt aangetoond, hetgeen 
we al wisten, nl. dat in buurten als de Apollo- 
buurt, Buitenveldert, Rivierenbuurt en Water- 
graafsmeer, de gezondheidstoestand nog steeds 
gunstig afsteekt bij de rest van Amsterdam. 
Opnieuw blijkt dat sociaal-ekonomische fakto- 
ren, woningkenmerken ed. de gezondheidstoe- 
stand in een buurt bepalen. In sociaal- 
ekonomisch ongunstige buurten leven mensen 
gemiddeld korter en zijn gemiddeld vaker ziek. 
Risico’s voor de gezondheid zijn in deze buur- 
ten dus groter. Blijkbaar is gezondheid voor 
een deel toch te koop.

A n d er o v e r h e id sb e le id
Bij de presentatie van het eerste onderzoek 
werd gesteld dat de gemeente op alle punten 
steeds extra aandacht aan de buurten dient te 
schenken om aan de ongelijke kansen op 
gezondheid een eind te maken of te voorkomen 
dat deze erger worden.
Gezondheidsbeleid vereist een totaal sociaal- 
ekonomisch beleid waarvan gezondheidsbeleid 
slechts een onderdeel vormt. Deze aanbevelfog 
heeft aan betekenis nog steeds niets ingeboet.
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s t e r f t e  e n
z ie k e n h u iso p n a m e s
Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheidstoe- 
stand in Amsterdam (aantal sterftes en zieken- 
huisopnames) in ongunstige zin afwijkt van de 
gezondheidstoestand in de rest van Nederland. 
Met name de relatief hoge zuigelingensterfte 
valt daarbij op.
Binnen Amsterdam blijkt dat met name de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Jordaan en 
19de eeuwse gordel Oost in ongunstige zin 
afwijken van het gemiddelde van Amsterdam 
zowel in het sterftecijfer als in de ziekenhuisop- 
names.
Vanaf 1972 is er in deze cijfers geen verande- 
ring in positieve zin öpgetreden.

S o c ia le -m ilie u fa k to r e n
£٢ wordt van u^tgegaan dat de gezondheid van 
de bevolking deels wordt bepaald door sociale 
milieufaktoren en deels door individuele ge- 
zondheidsrisico’s zoals riskante leefgewoontes 
en beroepsrisico’s.

De sociale milieufaktoren kunnen objektief 
worden bepaald aan de hand van een aantal 
buurtkenmerken:
-  demografische gegevens zoals het aantal ver- 

huizingen, het percentage alleenstaanden, 
het percentage buitenlanders ed.

-  aciaal-ekonomische faktoren
-  het woningbestand: het aantal oude en nieu- 

we woningen ed.
-  dichtheid van de bevolking: hoeveel mensen 

per vierkante kilometer; het aantal mensen 
per woning; het aantal kamers ter beschik- 
king van 1 inwoner ed.

-  het percentage niet-stemmers.
De uitkomsten van het tweede onderzoek 
wijzen niet op een verschuiving tot het eerste 
onderzoek. Voor de Spaarndammer- en Zee- 
h e l d e n b u u r t  blijken deze buurtkenmerken in 
opgunstige zin af te steken ten opzichte van de 
rest van Amsterdam: er zijn hier veel verhuizin-

Worden deze kinderen nog we، oud?

Uit reeent onderzoek* is gebleken dat mensen in 
de ^arndam m er- en Zeeheldenbuurt in verge- 
lijking met andere Amsterdamse buurten, dui- 
delijker een grotere kans lopen ziek te worden 
en eerder te sterven* De toename van de 
welvaart, de uitbreiding van de medisehe hulp- 
verlening en soeiale voorzieningen hebben niet 
kunnen verhinderen dat nog steeds mensen die 
wonen in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
meer problemen met hun gezondheid krij'gen. 
De overheid zou in haar beleid meer rekening 
moeten houden met dit gegeven en een ander 
aciaal-economisch beleid dienen te voeren 
(gezondheidszorgbeleid is daarvan een onder- 
deel)،
Tevens zou de overheid bij het vaststellen van 
het aantal artsen, wijkverpleegkundigen en 
gezinszorg niet alleen rekening moeten houden 
met het aantal inwoners maar veel meer ook 
met de gezondheidsindex van de buurt (dat is 
de mate waarin de buurt gezond is in vergelij- 
king met de andere buurten).
Er zou ook veel meer aandacht moeten komen 
voor aktiviteiten die er op gericht zijn proble- 
men te voorkomen.

H et o n d erzo ek
Dit onderzoek dat betrekking heeft op de jaren 
1977-1983 is een vervolg van eerder onderzoek 
voor de jaren 1972-1976.
Met dit tweede onderzoek wilde men ten eerste 
achterhalen in hoeverre er een verschuiving is 
opgetreden in de verdeling van de gezondheid 
over de stad. Om te weten hoe gezond een 
buurt is, wordt gekeken naar het aantal zieken- 
huisopnames en het aantal sterfgevallen. Ten 
tweede wordt bezien of er verschuivingen zijn 
opgetreden in een aantal buurtkenmerken 
zoals het percentage alleenstaanden, het per- 
centage oude en nieuwe woningen, de bevol- 
kingsdichtheid en dergelijke. Ten derde wilde 
men zien in hoeverre er èen samenhang bestaat 
tussen deze buurtkenmerken en de gezond- 
heid.



HULPVERLENING kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaarndam.
Het redaktieadres is: ?olanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de auteur. Niet onderte- 
kende stukken vallen onder de verantwoorde- 
lijkheid van de redaktie. 
u  kunt a ikelen /b rieve^o^ck ingen /sugges- 
ties sturen naar het redaktieadres

De redaktie behoudt zich het reeht voor stuk“ 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën. 
Nel Breedveld, Hans van Gasteren, Joger de 
Jong, Gerda Lasschuit, Bert Helmers, Hugo 
Rompa, Nieole Warners.

Drukkerij: Dijkman.
0^age:70()0exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

Dinsdag 1 deeember

Verhuizing en de 
k a s t e n

De verhuiskostenvergoeding voor ouderen, 
mensen van 60 jaar en ouder, zal hoogstwaar- 
schijnlijk per ل januari 1988 zijn afgesehaft. 
Heeft u verhuisplannen en speelt u met de 
gedachte om een financiële tegemoetkoming 
aan te vragen, vanwege de kosten, dan doet u 
er verstandig aan om een en ander de komende 
maanden te regelen en uit te voeren.
De verhuiskostenvergoeding voor gehandicap- 
ten, niet gebonden aan leeftijd, zal enige 
wijziging ondergaan. Er is niets bekend over 
opheffing van deze regeling.
Wanneer u een aanvraagformulier voor deze 
vergoeding wilt invullen laat u zich dan voor- 
lichten over de ophanden zijnde wijziging 
(eventueel bij sociaal raadslieden).
Dit geldt ook als uw aanvraag is afgewezen. 
Vraag om meer informatie want misschien 
heeft het zin om bezwaar te maken tegen de 
afwijzing; zeker in geval u de zogeheten vierwe- 
kentermijn niet haalt of als u een medische 
urgentie bij Herhuisvesting heeft aangevraagd. 
Misschien maakt u een kans. Een verhuisver- 
goeding voor ouderen en/of voor gehandicap- 
ten kunt u vragen bij de Gemeentelijke Dienst 
Volkshuisvesting, Wibautstraat 82.
Inlichtingen, hulp bij het invullen van een 
formulier of het schrijven van een bezwaar kunt 
u krijgen van uw sociaal raadsvrouw/-man.

TERUGGAVE 
BELAST!NGEN

Op uw inkomen (A.O.W ., pensioen) wordt 
loonbelasting ingehouden. Die belastingheffing 
houdt geen rekening met kosten die u heeft 
gehad. Als u nu in een jaar hoge kosten hebt 
gehad, dan kunt u in sommige gevallen terugga- 
ve van de (teveel betaalde) belastingen vragen.

W elk e k o s te n  k o m en  
in  a a n m e r k in g
Medische kosten:
-  ziekenfondspremie, particuliere verzekerin-

-  dieetkosten (op medisch voorschrift!)
-  aangeschafte brillen, kunstgebitten, steun- 

kousen
-  vervoerskosten (moeten aangetoond wor- 

den) i.v.m. invaliditeit, zoals taxi-kosten.
Begrafeniskosten van partner of depositostor- 
ting van u zelf bij onderneming.
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp.
Betaalde rente over leningen, aankopen op 
afbetaling etc.
Nu moet u behoorlijk hoge kosten hebben 
gehad om voor een teruggave in aanmerking te 
komen. Dat komt omdat van de kosten die u 
gemaakt heeft een bepaald drempelbedrag (±  
12,5 % van uw bruto inkomen) afgetrokken 
wordt.
Dat drempelbedrag komt dus voor eigen reke- 
ning.
Daarnaast is het zo dat er pas een teruggave 
plaats vindt als u meer dan 200,- terug te 
vorderen hebt. Is het bedrag minder, dan krijgt 
u niets terug.

W an n eer  a a n v r a g e n ?
ü  kunt de belastingteruggave pas aanvragen 
nadat het belastingjaar is afgelopen. Dus terug- 
gave over dit jaar kunt u pas volgend jaar 
aanvragen, u  kunt dat doen vanaf de maand 
maart.
u  kunt twee jaar na afloop van het belasting- 
jaar de teruggave nog vragen. Dat betekent dat 
u in 1987 nog teruggave over 1985 kunt vragen.

H oe m e e t  u  d a t  d oen ?
u  kunt terecht bij de Sociaal Raadslieden in de 
Knollendamstraat 87 op elke dag (behalve de 
woensdag) van 9.00 tot 12.00 uur. u  kunt 
geholpen worden als u mee brengt:
★ alle jaaropgaven (A.O.W ., pensioen)
★ genoten en betaalde rente over het jaar en 

eindsaldo bank- en giro-rekeningen.
★ alle kosten die u gemaakt heeft met betaalbe- 

wijzen.
Als u niet kunt lopen, dan kunnen wij u thuis 
bezoeken, u  kunt ons dan bellen voor een 
afspraak. Telefoonnummer is: 829302.

verpleging thuis nodig kunnen zijn. Als men lid 
is van het Kruiswerk of aanvullend verzekerd is 
bij het Ziekenfonds, kan men gebruik maken 
van de door het Kruiswerk uit te lenen artike-

Er zijn kosten in de vorm van een eigen 
bijdrage verbonden aan het thuis bezorgen en 
afhalen van verplegingsartikelen ( /  10,-). 
Voorwaarden bij het uitlenen van verplegings- 
artikelen zijn:
— de artikelen worden tijdelijk uitgeleend
— verlenging van de uitleenperiode is alleen 

mogelijk na overleg
— de artikelen moeten schoon worden terug- 

bezorgd
— voor beschadigde artikelen wordt een ver- 

goeding gevraagd.
Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen 
van 13.00-14.00 uur van maandag tot vrijdag op 
tel. 840031, Westerpark 2.

lichtingsmiddagen, waarop in een ontspannen 
sfeer informatie wordt gegeven.
Kwijtschelding van belastingen, bijzondere bij- 
stand en tegemoetkomingen bij bijzondere 
ziektekosten zijn een aantal van de regelingen 
die Henk van de Velden toe zal lichten. Hierna 
kunnen over de besproken onderwerpen vragen 
gesteld worden. Het boekje ,,Tips voor de 
smalle beurs” , waarin de hiervoor genoemde en 
andere regelingen duidelijk op een rijtje staan, 
zal gratis verkrijgbaar zijn.
Theater de speelruimte heeft voor deze midda- 
gen een vrolijke voorstelling gemaakt: ,,In de 
bijrol” heet het en het gaat over een televisie- 
prog؟amma dat gepresenteerd wordt door Hen- 
nie Tobbe. Dit keer wordt Jo de la Misère, de 
armste man van Nederland, door haar ,,over- 
vallen” en uitgenodigd om mee te komen naar 
de studio. Tijdens de opnamen voor het televi- 
sieprogramma komen we heel wat aan de weet 
over Jo’s leven...
De middag begint om 14.00 en de koffie en de 
thee zijn gratis.

WIJKVERPLEGING
Wat doet de wijkverpleging precies? Aan de 
hand van enkele voorbeelden proberen we dat 
duidelijk te maken.
In dit vijfde artikel willen we iets zeggen over 
de hulp na een verblijf in het ziekenhuis en over 
het lenen van verplegingsartikelen ■

W eer n a a r  h u is
Dikwijls zult u na het verblijf in het ziekenhuis 
weer in staat zijn zelf uw dagelijkse aktiviteiten 
op te nemen. Maar dat kan moeilijker zijn dan 
u verwacht. Bijvoorbeeld als u wel nşar huis 
gaat maar nog niet helemaal hersteld bent. Of 
omdat u zich nog zorgen maakt om iets waar- 
voor u in het ziekenhuis verbleef.
In het ziekenhuis kunt u vaak even terugvallen 
op de verpleegkundige van de afdeling. Even 
praten over uw problemen of twijfels helpt u 
vaak weer wat verder.
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van uw 
verblijf in het ziekenhuis en als u niet zeker 
weet of u het thuis alleen of met hulp van uw 
huisgenoten zult redden, kunt u een beroep 
doen op de wijkverpleging. Het kan ook zijn 
dat u weer naar huis gaat maar dat u niet weer 
helemaal onafhankelijk kunt worden, of dat 
volledig herstel niet meer mogelijk is. 
Wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzor- 
genden nemen een deel van de hulp en verple- 
ging op zich die u dan thuis nodig hebt.

H e ، le n e n  v a n  
v e r { ) le g in g s a r t ik e le n
Het Amsterdams Kruiswerk heeft een centraal 
uitleenmagazijn met vele artikelen, die bij de

INFORMATIEMIDDAG
over R on d k om en , tips 
voor mensen met een 
minimuminkomen”
Woensdag 25 november a.s. wordt in verzor- 
gingshuis de Bogt een informatiemiddag gehou- 
den voor alle ouderen uit de buurt met een 
minimuminkomen. Aanvang: 14.00 uur.
Sociaal Raadsman Henk van de Velden zal 
informatie geven over regelingen waar mensen 
met een laag inkomen gebruik van kunnen 
maken.
Theater de speelruimte zal de middag opvrolij- 
ken met een voorstelling.
Op het gebied van bijstand, belastingen, tege- 
moetkomingen, subsidies en dergelijke, be- 
staan veel ingewikkelde regels. Veel mensen 
weten daardoor niet wanneer ze recht hebben 
op een bepaalde voorziening en hoe en waar ze 
deze kunnen aanvragen. De gemeente Amster- 
dam organiseert daarom samen met de Sociaal 
Raadslieden in zoveel mogelijk buurten voor-

BUURTBUS . . .B U U R T B U S  ...BUURTBUS ... BUURTBUS ...
Betreft: Buurtbus Haarlemmerpoort
De bhurtbus Haarlemmerpoort, het vervoers- 
projekt voor ouderen in de Jordaan, de Gou- 
den Reael, Staatslieden-, Hugo de Grootbuurt, 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt wordt in 
haar bestaan bedreigd. Naast forse bezuinigin- 
gen heeft de buurtbus te kampen met een 
schrijnend tekort aan vrijwilligers(sters).
Wij zoeken met spoed mensen die minimaal 1 X  
per week telefoondienst willen doen van 9.00 
tot 13.00 uur om de telefonische aanvragen te 
verwerken en de rittenschema’s op te stellen. 
Daarnaast zoeken wij mensen die op de bus 
mee willen rijden om passagiers behulpzaam te 
zijn met het in- en uitstappen, hand- en 
spandiensten te verrichten; minimaal een och- 
tend of een middag in de week.
Voor het vrijwilligerswerk dat u verricht ont- 
vangt u een kleine financiële vergoeding.
Zonder vrijwilligers(sters) kan de buurtbus niet 
rijden en kunnen ouderen in de buurt niet 
worden vervoerd.
Inlichtingen/informatie:
Wijkpost voor Ouderen Jordaan 
Nieuwe Leliestraat 14,
1015 SP Amsterdam.
Tel.: 020-265447 op maandag, donderdag en 
vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur.

Vóór 10.00 uur en na 15.00 uur wordt er 
gereden op de dagopvang van ,,de Bogt” en 
,,de Rietvinck” .
Wij hopen dat deze schandalige beslissing de 
laatste van een serie is in deze tijd van 
bezuinigingen. De clubs die hieronder te lijden 
krijgen, zijn hierover geïnformeerd. Wat mij 
het meest heeft getroffen, toen de mensen 
hierover hoorden, is dat er een teneur gaande is 
geweest, dat een ieder dacht dat de bezuinigin- 
gen henzelf niet zouden treffen.
NIETS IS MINDER WAAR!!!!!
Iedereen, maar vooral loon en uitkeringsge- 
rechtigden blijken steeds meer de dupe te 
worden van het kabinet Lubbers. En eigenlijk 
konden we dit op onze vingers natellen. Helaas 
is deze regering door de meerderheid van de 
Nederlanders gekozen.
In dit deprimerende stukje wil ik er nog even op 
wijzen dat de mensen op de meldpost (220897 
van 10.00 tot 13.00 uur) de bezuinigingen niet 
hebben bedacht en het er zeker niet mee eens 
zijn met dit gehak in de voorzieningen.
Om met Koot en Bie te spreken: we moeten 
maar eens met z’n allen contact opnemen met 
het CDA hoe het ook weer zit met de zoge- 
naamde zorgzame samenleving.
Cisca Meijer wijkpost voor ouderen.

Zoals u allen weet, rijdt er een buurtbus in onze 
buurt. In het verleden is het altijd zo geweest 
dat ouderen gebruik konden maken van de 
buurtbus, wanneer zij zelf niet meer zo goed ter 
been waren en het openbaar vervoer niet aan 
de behoefte voldeed.
Ook de dagopvang van de verzorgingstehuizen 
in de buurt maakt dagelijks gebruik van deze 
geweldige voorziening.
Jammer genoeg wordt er weer eens gehakt door 
de huidige regering in deze voorziening. (Ei- 
genlijk is het steeds het zelfde liedje).
Vervoer, en vooral vervoer voor de ouderen 
onder ons, moet toch een normale zaak zijn. 
Daar zijn u en ik het over eens, maar van hoger 
hand wordt toch weer eens anders besloten. De 
Buurtbus moet maar liefst met de helft minder 
 ubsidie genoegen nemen t.o.v. de voorgaande؟
jaren.
N.B. Dit besluit wordt uitgevoerd door een 
PvdA-gemeenteraadslid!
Nu is het zover dat de buurtbus heeft besloten 
dat er anders gereden gaat worden. Als we 
blijven rijden als voorgaande jaren, is er over 
een halfjaar helemaal geen buurtbus meer. 
Vandaar dat de buurtbus aiieen tussen 10.00 
uur ’s ochtends en 15.00 uur ’s middags rijdt op 
individuele aangevraagde ritten.



WIJKRAAD
VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD
dd. ول oktober
Op deze wijkraad is het dagelijks bestuur aangevuld met 2 nieuwe bestuursleden: Coby de 
Vogel en Ellen Terpstra. Het dagelijks bestuur telt nu 6 leden. Het vrouwnoverleg heeft nu 
ook op dit punt vruchten afgeworpen: het is bewerkstelligd dat een groot aantal vrouwen 
deel zijn gaan uitmaken van de wijkraad en nu zelfs van het dagelijks bestuur.
De eerste vrouwelijke voorzitter zal er ook nog wel eens komen. Hoewel de deelname van 
vrouwen aan de wijkraad een positief punt is, moest de wijkraad ook konstateren dat de 
deelname aan en betrokkenheid bij het wijkraadsgebeuren van versehillende kanten te 
wensen overlaat. De vraag was hoe daar verandering in aan te brengen.
Geopperd is om meer te gaan kijken naar het persoonlijke belang van mensen en daarom 
heen aktiviteiten te organiseren. Een voorbeeld daarvan is het politie-overleg. Daar zijn 
mensen voor in maar je moet ze wel mobiliseren en de mensen bij elkaar brengen en 
proberen meer als groep iets te bereiken.
Een probleem daarbij is ook dat traditionele organisaties zoals partij en kerk verdwenen 
zijn. Als wijkopbouworgaan moet je daar dus meer energie in steken.
Het tweede punt van belang op de agenda was het beleidsplan van het ?olanentheater (2de 
versie). Op de eerste versie had de wijkraad al kommentaar geleverd. Het ?olanentheater 
had e.e.a. meegenomen, maar er werd weinig van overgenomen.
Ook nu ging de essentie van de diskussie over het al dan niet buurtgerieht zijn van het 
?olanentheater, nu toegespitst op het kindertheater. Duidelijk liepen de wensen vanuit de 
buurt (ingebraeht door wijkraadsleden) niet gelijk met de mogelijkheden van het 
theater (financieel en o r^ isa to risch ). Vanwege de beperkte tijd kon daar niet diepgaand 
genoeg over gesproken worden en is er een extra vergadering belegd voor geïnteresseerden 
op 28 oktober.

Joger de Jong

Volgende WR-vergadering 17 december

DE OVERBRAKERBUS

NOVA ZEMBLASTRAAT-VERGADERING
leggen. De bewoners moeten deze dan zelf 

■ aanleggen en onderhouden, maar de kosten van 
beplanting zijn voor rekening van de gemeente. 
Bewoners die hier wel idee naar hebben kun- 
nen kontakt opnemen met het Wijkopbouwor- 
gaan, ?olanenstraat 174, tel. 829773. 
Aanvullend op de eerder besproken punten is 
ook het toenemend aantal klachten van buren- 
overlast naar voren gebracht. Het wijkop- 
bouworgaan zal op de volgende vergadering 
eveneens het maatschappelijk werk en de WO- 
ningbouwvereniging het Westen uitnodigen zo- 
dat bewoners vragen kunnen stellen over wat 
en hoe er iets aan gedaan kan worden. 
Afgesproken is dat er op 11-1-1988 nog een 
vergadering wordt gehouden waarop iedereen 
die ideeën of klachten heeft deze naar voren 
kan brengen.
Wij roepen dan ook alle bewoners van de Nova 
Zemblastraat en omgeving op deze vergadering 
bij te wonen zodat wij er met zijn allen voor 
kunnen zorgen dat het een fijne en leefbare 
straat wordt.
Bewoonster Nova Zemblastraat

BEZORGERS VOOR DE BUURTKRANT GEZOCHT
Beloning voor bezorging: ƒ 0,03 per bezorgde krant 

vaeatures voor de volgende straten:
?olanenstraat tussen Hembrugstraat en ^o llendam straat 

Knollendamstraat tussen Houtrijkstraat en ^ a rd a m m e rp la n tso e n  
Hembrugstraat tussen ©ostzaanstraat en Houtrijkstraat 

’t Schip + ©ostzaanstraat (even zijde) tussen ^ a a rn ^ m e rp la n ts o e n
en Hembrugstraat 

Oostzaanstraat tussen Zaanhof en Hembrugstraat (oneven zijde) 
Hembrugstraat tussen Oostzaanstraat en Zaanstraat (even zijde) 

Zaanstraat tussen Hembrugstraat en Spaarndammerdijk 
Spaarndammerdijk t^ se n  Zaanstraat en~©ostzaanstraat 

Het Industriegebied

G ea ch te  r e d a k tie
Aan het begin van het nieuwe seizoen wil ik 
jullie toch eens laten weten hoe mooi wij 
vinden (mijn vriend ?eter en ik) dat de Nova 
Zemblastraat geworden is. Hoe de sfeer in de 
buurt verbetert als er aandacht voor is en je 
weet dat er mensen achter zitten die met zorg 
plannen maken. Dat hebben wij gemerkt en dat 
waarderen wij zeer.
T. van Eijsden 
Nova Zemblastraat

GEACHTE
REDAKTIE

Op 2 november vond de vervolgvergadering 
plaats van het wijkopbouworgaan en de bewo- 
ners van de Nova Zemblastraat met betrekking 
tot de herprofilering en de leefoaarheid van de 
straat.
In tegenstelling tot de eerste vergadering op 
14-5-1987, waar 30 bewoners bij aanwezig 
waren, kwamen we nu niet verder dan een 
schamele opkomst van 3 personen. Gezien de 
enorme lijst met klachten die op 14-5-1987 naar 
voren kwam, was de opkomst dus vrij teleur- 
stellend. In de vergadering is naar voren geko- 
men dat vooral door de stadsreiniging aardig 
aan de klachten is tegemoet gekomen.
De grootste problemen zijn nog steeds de 
hondepoep en de parkeeroverlast. Misschien 
dat deze door sociale kontrole onderling ver- 
minderd kunnen worden. De overlast van auto’s 
op de stoep kan worden opgelost door eventu- 
eel te plaatsen betonnen balken. Er wordt door 
het wijkopbouworgaan informatie bij de ge- 
meente over ingewonnen.
Met betrekking tot de groenvoorziening werd 
door het wijkopbouworgaan de mogelijkheid 
naar voren gebracht om geveltuintjes aan te
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De route van de bus Zanstraat-Sloterdijk is: 
Zaanstraat (eindpunt lijn 22/28), Oostzaan- 
straat, Spaarndammerdijk, Transformatorweg, 
Contactweg, Sloterdijkweg, Spaarnwouder- 
weg, Station Sloterdijk V.V. De route valt onder 
zone centrum (5700) en de gewone strippen- 
kaart is geldig op de bus.

V e rtr e k tijd e n
(ingaande 20 november ’87)
Zaanstraat St. Sloterdijk
(uren)
8.30 13.00 8.45 13.15
9.00 13.30 9.1.5 13.45
9.30 15.30 9.45 15.45

11.30 16-00 11.45 16.15
12.00 16.30 12-15 16.45
12-30 12.45

Wanneer
op de maandag, woensdag en vrijdag
op de dinsdag, donderdag incidenteel bij vol-
doende vrijwilligers.
Als u mee wilt doen of meer informatie wilt 
hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
Stichting Beheer van Woonomgeving Spa/Zee- 
buurt, ?olanenstraat 174, tel. 860578.
* Verzoeken liggen er om het busje door te 
trekken naar het volkstuinen complex de Bret- 
ten en het sportpark Spieringerhorn (D.W.S.).

De spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt heeft een 
direkte busverbinding 
met het station Sloterd^k
Buurtbewoners kunnen opstappen in een 
G.V.B.-busje in de Zaanstraat en rechtstreeks 
vervoerd worden naar het nieuwe Station Slo- 
terdijk. Daar kunnen zij de trein richting 
Haarlem, Zaandam en Den Haag nemen. Maar 
ook overstappen op andere buslijnen, die rich- 
ting nieuw west gaan: Bos en Lommer, Sloter- 
meer, Slotervaart etc. Op Station Sloterdijk 
hebben de volgende bus- en tramlijnen hun 
eindhalte: lijn 12, 14, 15, 36, 64, 68 en 82.
Het initiatief van dit vervoersprojekt is geno- 
men door de Stichting Beheer Spa/Zeebuurt in 
samenwerking met het G.V.B., die een ge- 
bruiksvriendelijke bus laten rijden. Door wijzi- 
gingen in het lijnennet van het G.V.B. is in de 
Overbrakerpolder het openbaar vervoer sterk 
verminderd. Als aanvulling op het G.V.B.-net 
laat de Stichting Beheer een busje rijden in dit 
gebied. Het zgn. achterland van onze buurt is 
een gebied waar veel instellingen volledig af- 
hankelijk zijn van openbaar vervoer: het volks- 
tuinencomplex Nut & Genoegen, begraafplaats 
St. Barbara, voetbalvereniging S.D.Z., het 
Jongeren Opvang Centrum, de Grafische 
M.T.S. en de Sch^lwerktuinen. Gebruikers 
van deze instellingen worden vanaf Station 
Sloterdijk of de eindhalte lijn 22/28 in de 
Zaanstraat gebracht of opgehaald.
Het busje zal in eerste instantie alleen tijdens 
de piekuren rijden: 8 . 3 0 - 9 . 4 5 1 3 . 4 5  ;؛ 11.30-
15.30-17.15 uur. * Verder wordt in het week- 
end en de avonduren bekeken hoe de behoefte 
exact ligt. Het projekt staat of valt met vol- 
doende vrijwilligers, die bereid zijn bestuurder 
van het busje te worden.

VROEGER...
had je van die ouwerwetse tantes...

Vlotte Wietske ging en treurige Jansje kwam 
liet de thee met koek goed smaken, zij was het 
voorbeeld van huwelijksproblemen. Ze woon- 
de met man en zoon in een mooi pand, dus als 
tante Jansje kwam in ons nederig stulpje, wilde 
zij graag haar moeilijkheden kwijt, Wobke haar 
man had moeilijkheid zijn grijze krullen te 
laten knippen, ging daarvoor helemaal naar 
Amsterdam, eens per maand, en kon dan ook 
naar *t vrouwelijk-schoon kijken dat uitgestald 
voor de ramen zat! Gelukkig voor haar had zij 
een zoon, enig produkt van hun huwelijk, 
Anne, geheten. Die kon ze nog vertroetelen 
voor hij verkering kreeg met een meisje of een 
jongen dit kan ik mij niet meer herinneren. 
Tante Wiete woonde helemaal in Drachten, 
kwamen wij niet vaak, zij is daar nog honderd 
jaar geworden؛؟
Nog meer tantes die geen familie waren, ik was 
er meer op gesteld dan de Omes, die brachten 
nooit snoep mee!
Geef mij maar de ouderwetse tantes ؟أ

Enne. Rozema

Het is een feit dat ’t kontakt met familie niet zo 
intens meer is. Een groot stuk gezelligheid is 
door de TV verdwenen! Wat dit met tantes te 
maken heeft? Wel, als ik vroeger uit school 
thuis kwam was daar o.a. tante Janke, zij kon 
nooit op zondag komen, haar man was diaken 
in de kleine parochie, ’t was nu niet mijn 
favoriete tante, nam nooit iets zoetigs mee! 
Nee, dan woensdags, kwam tante Frouwkje, zij 
was royaal, kon alles voor de kleine ,,stumper” 
die haar eigen gebakken koek bejubelde!! 
Kaartspelen was ze dol op, dus al gauw aan ’t 
een-en-twintigen, zij kon niet tegen haar ver- 
lies!! stiekum vals spelen kon ze goed, wat wij 
niet ontdekten, want dan kwam ze een paar 
weken niet met haar snoepgoed!! Eens in de 
maand kwam tante Wietske, een vrouwtje die 
de kost verdiende met een koffer manufactu- 
ren, op de fiets door het boerenland! bracht 
voor elk een zakdoek mee zo dat we die nooit 
moesten kopen, verdween dan weer met spoed 
op haar gammele fiets in de richting van haar 
dorp.



PROGRAMMA SPORTHAL BREDIUS
SPORTIEVE RECREATIE

Jeugd

Volw.

Volw.
Volw.
Volw.
Volw.

Volw.
Volw.

Jeugd
Jeugd

Jeugd
Volw.

Volw.
Volw.

Volw.

Volw.+
Oudere
Jeugd.
Volw.

Jeugd.

Sport ه  Spel voor klup- en buurthuizen + 
zaalvoetbal-
Sportinstuif voor ex hartpatiënten en mensen met 
gezondheidsklachten.
Konditie-trimtraining en bewegen op muziek. 
Gevarieerde instuif 
Badminton-instuif op 6 banen.
Rekreatietercra-y voor beginners en gevorderden. 
(Rackets en ballen zijn aanwezig)
Vrije verhuur komplete tennisbaan.
(te bevragen bij ^orth^beheerder)
Buurt-korfbal (hespa) okt./maart.
Racket-instuif (vrij spelen) 
T e ^ s -^ m ^ to n - t^ e l te n n is .
Tevens fitness-apparatuur en kond. training (proef)
Sport ه  Spel voor 8-16 jaar
Voetbal-toernooien voor kluphuizen enz.
vanaf 13 jaar
^rft)al-instruktie
Rekreatietett«̂؛
als dinsdag
Xbrcd/fr>-trimgymnastiek.
Sportinstuif voor 40+ers.
Veteranen/en mensen met gezondheidsklachten 
Badmintoninstuif op 6 banen met 
s^lregelinstruktie.
Vrije verhuur komplete tennisbaan.
(Te bevragen bij sporthalbeheerder.)
Hata-yoga
Partijtjes tegen Basketball-voetbal en tafeltennis 
en badminton

maandag 21 sept. - me؛ 1988
16.00-18.00 maandag

19.00-20.15

20.30-21.30
21.30-22.00
22.00-23.00
09.30-10.45 
10.45-12.00
12.30-17.00

21.00-23.00
10.00- 12.00

14 00-1600
16.30-17.45

18.00-19.00
21.00-23.00

10.00-11.00 
11.00-12.00

14.00-16.00

08.00-17.00

13.30-15.00
19.00-20.30

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

09.30-12.00 Atletiektraining W . O .  de technische onderdelen en 
looptraining.

09.30-12.00 De voetbalschool i.s.m. sportverenigingen.

zaterdag

ADRESSEN/SPREEKUREN

Buurthuismaatschappelijk werk
Maandagavond van 20.00-22.00 uur in het 
buurthuis Straat & Dijk, Houtmanstraat 2, tel. 
247589 (donderdag en vrijdag ook telefonisch 
spreekuur).
Schoolmaatschappel^k werk ABC
Overtoom 16, tel. 164051.
Huisartsen:
Barend v. Duin + Joop ? ٠ ٠ ١
Houtrijkstraat 114/116, tel. 828552;
F. barnier
Houtrijkstraat 114/116, tel. 828996;
B. Goslinga
Barentszplein 65, tel. 237417;
D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
(telefonisch afspraak maken tussen 8.00-11.00 
uur).
Centrale Doktersdienst
Uitsluitend voor spoedgevallen in avond en 
weekend, tel. 642111.
Samenwerkende Fysiotherapeuten Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenhuurt 
^ ٠ A. V.  Dantzig BV;
Spaarndammerstraat 57hs tel. 844486 
Verzorgingshuis de Bogt, ?olanenstraat 6 tel. 
861131
Soc. med. centrum Bokkinghangen, Barentsz- 
plein 65, tel. 220572
Soc. med. centrum Houtrak, Houtrijkstraat 
114/116, tel. 862932.
Diëtist Amsterdams Kruiswerk
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00-14.00 uur,
telefonisch spreekuur: 767722. Via dit telefoon-
nummer kunt u ook een afspraak maken voor
het spreekuur in de S ^ a ^ m m e r b u u r t  (Wes-
terpark).
Verloskundige
Dinsdag van 10.00-12.00 uur op afspraak, tel. 
843996, Houtrijkstraat 114/116.
Hulp aan daklozen
Opgang- en Begleidingscentrum HVO- 
Roggeveenstraat voor één- en tweeoudergezin- 
nen en alleenstaande vrouwen. 
Roggeveenstraat 8,1013 PV Amsterdam-C, tel. 
020-246711 en 263800.
Spaarndammer Apotheek 
Drs. w , van Zwol, apotheker
S ^ a r^ m m e rs tra a t  59-61
1013 TA Amsterdam tel. 829454
Dagelijks van maandag t/m vrijdag van 8.00-
17.30■

SPAARNDAMMERKWARTIER
٨ ١  meer dan een halve eeuw bestaat in de Spar^m m erbuurt de speeltuinvereniging „Het 
Spaarndammerkwartier” . Dat er grote belangstelling bestaat voor haar aktiviteiten bl^kt wel uit de 
diverse aktiviteiten die zij* onder haar vleugels heeft.
Hierbij nog even een kleine opsomming:

D a rtc lu b
In oprichting bij het Spaarndammerkwart؛er is 
een heuse dartclub voor mannen en vrouwen. 
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Jaap 
Dopheide of Peter de Jong, Jaap is bereikbaar 
op telefoonnummer 823169■

s t .  N ic o la a s fe e s t
Jaarlijks bij het S^andam m erkw arüer is het 
St. Nicolaasfeest, een gezellig feest met ka- 
dootjes, die dit jaar gehouden zal worden op 
zondag 6 december, informatie hierover kunt u 
verkrijgen bij A. van Aartsen tel. 827050. De 
kosten voor dit feest zijn voor dit jaar /  10,- per 
persoon.

A k t iv ite it e n
Natuurlijk heeft Het Spaarndammerkwartier 
veel meer aktiviteiten zoals ,s winters, bij 
voldoende vorst en sneeuw, een ijsbaan op het 
Zaandammerplein, ,s zomers tennis op het 
Zaandammerplein, Bingoavonden, Klaverjas- 
avonden. Kortom te veel om op te noemen, als 
u verdere ,inlichtingen wilt over onze evene- 
menten en aktiviteiten kom dan gerust even 
langs in ons Speeltuingebouw of neem telefo- 
nisch contact op tel. 845028 (Speeltuingebouw) 
of 860184 (Seer، w . Peters).
Tot ziens bij het Spaarndammerkwartier!أ

Z om erk am p
Een jaarlijks terugkerend evenement is het 
zomerkamp waarover al vele buurtbewoners en 
kinderen kunnen meepraten. Een week lang 
heerlijk weg voor de kinderen, naar een mooie 
fempeerboerderij, natuurlijk onder deskundi- 
ge leiding.

J u d o clu b
Iedere donderdag kunnen de lieflrebbers van 
het Jiu-Jutsi en Judo deze mooie sport beoefe- 
nen bij het s^ a rn d ^ m e rk w a rtie r

K o r f b a l l e n
Hespa, afgeleid van het s^andam m erkw ar- 
tier, is de korfbal club van het spaarndammer- 
kwartier, die vooral de afgelopen jaren bijzon- 
der in de belangstelling staat van de jeugd, want 
laten we eerlijk zijn. Korfoal is een volwaardige 
mooie sport voor jongens en meisjes, mannen 
en vrouwen, kortom voor de hele familie. Komt 
u gerust maar eens kijken op het Zaandammer- 
plein of in de thuishal van Hespa de Bredius- 
sporthal.

Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt
Polanenstraat 174, tl. 829773.
Ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur.
Comité Wij’kverbetering Spaarndammerbuurt
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.
Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 
uur.
W^kverpleging
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00-14.00 uur 
Westerpark 2, tel. 840031;
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
tussen 13.00-14.00 uur.
Houtrijkstraat 114/116, tel. 868610.
Wijkpost voor bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur. Houtrijkstraat 114/116, tel.
829694.
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur bereik- 
baar. Haarlemmerstraat 130, tel. 261208. 
Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt 
Maandag van 16.00-18.30 uur, Knollendam- 
straat 11-13, tel. 868687.
Soeiaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur aan de Knollendamstraat 87. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch bereik- 
baar op 829302;
Op de dinsdagmorgen houdt de Sociaal Raads- 
man afsprakenspreekuur aan het Barentzplein
65.
Wilt u daar het spreekuur bezoeken dan moet u 
tevoren telefonisch een afspraak maken (,s 
ochtends bellen tussen 9.00-12.00 u. naar 
829302 voor het maken van een afspraak).
Het huis in de Spa./Zee.buurt 
Zaandammerplein 154, tel. 848324.
Voorpost bureau bestuurskontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur, 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471.
Maatschappelijk werkteam Spa/Zee.buurt 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30, Hout- 
rijkstraat 114/116, tel. 842530;
Maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur 
Barentszplein 65, tel. 234422.
Stiehting Houtrak, soe. med. eentrum
Houtrijkstraat 114/116, tel. 828296. 
Buurtmaatsehappelijk werk 
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur in buurthuis 
Verzet, Hembrugstraat 156a, tel. 840124.

SINTERKLAASFEEST
Intocht
Op zaterdag 28 november zal de oude bekende 
G ö ^e ilig m an  worden ingehaald in de spaarn- 
dammerbuurt. Natuurlijk vindt de Sint het 
prachtig als hij begroet zal worden door vele 
kinderen, hoemeer hoe liever.
Alle kinderen die de Sint willen ophalen wor- 
den om 12.00 uur bij het Speeltuingebouw van 
het ^arndam m erkw artier op het Zaandam- 
merplein verwacht.
Voorafgegaan door een heuse drumband zal St. 
Nicolaas vervolgens worden opgehaald op de 
Houtmankade waar hij, althans dat hebben wij 
uit zeer betrouwbare bron vernomen, zal aan- 
komen met de boot natuurlijk vergezeld door 
zijn trouwe Pieten.
Sinterklaas heeft ons nog laten weten dat hij 
voor het leukst verklede kind een leuke prijs 
heeft, en natuurlijk voor alle deelnemende 
kinderen na afloop van de intocht door de 
buurt, warme chocolademelk. Kortom het 
wordt een echt festijn dat geen enkel kind mag 
missen!!!
Tot zaterdag 28 november bij de intocht van St. 
Nicolaas،

Bestuur s^arndam m erkw artier

Buurt Sint Nikolaasfeest
Op zondag 29 november 
In het Polanentheater 
van 15.00 tot 17.00 uur 
groots Buurt Sint Nikolaasfeest 
Voor kinderen tot 12 jaar 
Toegang gratis
Kaarten af te halen vanaf maandag 23 novem- 
ber in het Buurthuis Verzet, Buurthuis de 
Piraat en het W ij^pbouworgaan 
Organisatie: Polanentheater, Buurthuis Verzet 
en het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

Waar en wanneer kunt u inschrijven?
Iedere dag op de S^arndam m ersch(^l (vragen 
naar Mieke Reinders).
1 december wordt bekeken of er voldoende 
kinderen zijn om in januari te starten. Het is 
daarom belangrijk dat de aanmelding voor 1 
december plaatsvindt!
Meer informatie kunt u krijgen bij: de Spaarn- 
dammerschool, Krommeniestraat 1, 829114. 
S.P.A., Marnixstraat 364hs, 232471 (An van 
Rijn of Rick Bleijswijk).

p .u t e r s { > e e lz a a l
Maandag 4 januari start er in het gebouw van 
de ^ a n d a m m e rsc h o o l, Krommeniestraat 1 
een ^uterspeelzaal.
De speelzaal wordt opgericht en geleid door de 
Stichting Peuteropvang Amsterdam (S.P.A.).
Per ochtend kunnen maximaal 15 kinderen 
geplaatst worden, waarvan 5 peuters van 2Vi tot 
3 jaar en 10 peuters van 3 tot 4 jaar.
Afhankelijk van de belangstelling zal de speel- 
zaal 3 (maandag, woensdag en vrijdag) of 5 
ochtenden geopend zijn.
Praktische informatie:
-  De speeltijd zal van 8.45 uur tot 11.45 uur 

zijn
-  De speelzaal wordt geleid door een bevoegde 

leidster
-  Het is noodzakelijk dat er één ouder per 

Ochtend meewerkt
-  De ouderbijdragen zijn per maand:

/  25,- voor 2 ochtenden per week (dinsdag en 
donderdag)
/  40,- voor 3 ochtenden per week (maandag, 
woensdag en vrijdag)
/  65,- voor 5 ochtenden per week

-  Inschrijfgeld /  10,- (éénmalig)



TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur:ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 en half 4, tel. 380668 
Secretariaat G. H. Lasschuit, ٧. Heemskerkstraat 12, tel. 254664 
Vergaderadres: ’tTurfschip, Roggeveenstraat 12

F. Gezelschapsspellen;
kwartetten, dam- en schaakspel, vier op een rij, 
Yathzee, zeeslag, sjoelbak, tafelvoetbalspel 
enz. Dit is natuurlijk slechts een kleine greep 
uit ons totale speelgoedaanbod. Dit wordt 
regelmatig uitgebreid en zonodig wordt speel- 
goed dat aan vervanging toe is vernieuwd.
Al het speelgoed dat wij uitlenen staat over- 
zichtelijk per rubriek gerangschikt in onze cata- 
logi, voorzien van afbeeldingen, prijzen en 
andere wetenswaardigheden.
We zijn driemaal per week geopend: 
op maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur 
donderdamiddag van 15.30 tot 16.30 uur en op 
vrijdagochtend van 09.45 tot 11.15 uur(voor 
kinderen van 0—4 jaar).
Lid worden van de speel-o-theek kost voor een 
halfjaar /  5,- en voor een heel jaar /  10,-. Het 
geleende speelgoed mag voor 3 weken mee 
naar huis genomen worden. Daarna moet het 
weer ingeleverd worden en kan er ander speel- 
goed worden geleend. Gezinnen met 1 kind 
mogen 1 stuk speelgoed lenen, gezinnen met 
meer dan 1 kind maximaal 2 stuks.
Kom gerust eens een keertje langs en bekijk de 
speel-o-theek van binnen. Het is vrijblijvend en 
voor koffie of thee kan gezorgd worden. 
Hopelijk tot ziens, Medewërk(st)ers van de 
speel-o-theek: Bert, Gerda, Marijke, Rinus, 
Trudy en Yvonne.

SPEEL0THEEK 
DEZ0UTP0T
Adres:
Zoutkeetsplein 4-6 
1013 LD Amsterdam, 
tel.; 020-270685.

u  zult wel denken:
,,Een speel-o-theek, wat is dat nu weer” .
Wel, het heeft iets weg van een bibliotheek. In 
plaats van boeken wordt er echter speelgoed 
uitgeleend. Iedereen kan lid worden van de 
speel-o-theek. Dus niet alleen kinderen, maar 
ook de vaders, moeders, opa’s en oma’s. Gok 
als je geen kinderen of kleinkinderen hebt, 
maar gewoon van gezelschapsspelletjes of puz- 
zelen houdt-
Buiten het lenen van speelgoed is er voor de 
kinderen ook de mogelijkheid om tijdens de 
uitleenuren bij ons te spelen.
Als ouder kan je het risico van een miskoop 
beperken als je in de speel-o-theek hebt gezien 
dat je kind graag met een bepaald stuk speel- 
goed speelt.
Het speelgoed dat we in huis hebben is onder- 
verdeeld in verschillende categorieën:
A. Bouw- en contnictiemateriaal:
lego, lego-duplo, fisher-techniek, meccano, 
houten blokken, sio montage enz.
B. Bewegingsmateriaal:
loopauto’s, fietsjes, hobbelpaard, stelten, 
loopklossen, rolschaatsen enz. 
c . F؛.؛ne motoriek;
sorteerdozen, rijgfiguren, blokkenstoot, ha- 
merballenspel, muziefontrumenties enz.
٠ . ^n t^ em a te riaa l:
poppen, poppenhuis met meubels, pakhuis, 
garage, schooltje, brandweerkazerne enz.
E. Puzzels en lotto’s:
Dick Bruna puzzels, houten puzzels met wie- 
len, vloerpuzzels, puzzels tot meer dan 1000 
stukjes, beroepenlotto, vruchtenlotto enz.

NOODKREET
u it  d e  D irk  H a r to g h s tr a a t
Het is weer eens zo ver. Het rode paaltje dat de 
Dirk Hartoghstraat afsluit voor autoverkeer is 
weer eens verdwenen.
Kunnen we daar met z’n allen nou niet eens wat 
aan doen?
Het is voor de veiligheid van de kinderen in de 
buurt. De auto’s rijden weer af en aan door de 
straat. Het AKZ probeert al tijden om er meer 
paaltjes geplaatst te krijgen maar dat schijnt 
niet makkelijk te zijn.
Ondertussen kunt u als straatbewoners best ook 
wat doen. Als u ziet dat het paaltje door 
iemand weggehaald wordt let er dan ook op dat 
het weer terug komt. Zeg het dan tegen de 
bewuste bewoners of als u weer auto’s gepar- 
keerd ziet staan die er niet thuishoren geef dat 
dan door aan het politiewijkteam. Die zijn 
ervoor. (Politie Spaarndammerstraat 620 tel.: 
5593860).

OPROEP
a a n  de  w in k e l ie r s  in  
de  B a r e n tsz s tr a a t
Deze brief ontvingen wij van een 81-jarige 
bewoner uit de Barentszstraat.
Het moet mij van het hart dat het op zondag 
altijdzo’n bende is in de Barentszstraat.
Zijn er dan geen winkeliers meer die op 
zaterdagmiddag even hun stoep kunnen aanve- 
gen? Ik ben bij alle winkeliers klant maar ik 
schaam mij er voor dat het voorjullie deurzo’n 
troep is.
Winkeliers, doe er wat aan, het is een kleine 
moeite en 5 minuten werk.

Bij voorbaat dank, 
Een oude buurtbewoner

Telefoonnummers 
Openbare Werken
Door de rayonering van Openbare Werken zijn 
enkele telefoonnummers gewijzigd. Hieronder 
de huidige nummers die u kunt bellen bij 
klachten en vragen:
Groen, parken; Zeeheldenbuurt 596250،; 
Spaarndammerbuurt 842705, toestel 247. 
Wegen, (gaten, paal^es); Zeeheldenbuurt 
225345, Spaarndammerbuurt 861511/823675؛ 
buiten kantooruren 221831; voorlichting alge- 
meen 5964268■

Henk Grool, voorpost.

IN MEMORIAM JAN BRANDSMA
Na een slopende ziekte overleed de 
bekende Zeeheldenbuurter Jan Brands- 
ma. Hij is 56 ؛aar geworden. Onder grote 
belangstelling werd hij op 27 oktober 
begraven op Vredenhof. Jan Brandsma 
heeft zich vijftien jaar ingezet V O O  de -؛
Zuiderspeeltuin, o.a. voor de klaverjas- 
club, het kinderkienen, als bestuurslid en 
bij het verhuren van de zaal. Dank zij 
mensen als Brandsma kan het vereni- 
gingsleven in onze buurt bestaan. Hope- 
lijk vindt de Zuiderspeeltuin voldoende 
aktieve en trouwe mensen om de vereni- 
ging in stand te houden en om Brands- 
ma's werk voort te zetten. We wensen de 
familie en de Zuiderspeeltuin veel sterkte 
toe.

BUURT0VERLEG POLITIE
Als u ook iets ziet of meemaakt wat niet in orde 
is bel dan even het buro ^arn d am m erstraa t. 
Zij zijn dag en nacht, ook in de weekeinden te 
bereiken op nummer: 5593860.
Een tijdje geleden heeft er een bon in de 
buurtkrant gestaan die u kunt invullen met 
waarschuwingsadressen die u bij de politie kunt 
inleveren. Er geldt een aantal voorwaarden:
— Een waarschuwingsadres moet de beschik- 

king hebben over een sleutel en dient 
telefonisch bereikbaar te zijn.

— Het moet voor langere tijd gelden (dus niet 
voor 1 nacht of zo).

— Wijzigingen moet u even doorgeven.
Zo kunt u altijd verzekerd zijn dat er iemand 
gewaarschuwd wordt in geval van nood. (b.v. 
inbraak, diefstal, brand enz.), u  kunt onder- 
staande bon invullen en opsturen of inleveren 
op: Politieburo ^ a rd a m m e rs tra a t  620 - 1013 
TH Amsterdam t.a.v. ,,Afdeling Info” .

Zoals u weet vindt er in de Spaarndammer en 
Zeeheldenbuurt regelmatig overleg plaats tus- 
sen het politie wijkteam en bewoners. Een 
aantal leden van het AKZ neemt namens de 
Zeeheldenbuurt deel aan deze vergaderingen. 
Hoe ervaren ze dit overleg? Hieronder een kort 
verslag:
De ^litievergaderingen? — Dat gaat heel 
gezellig hoor! We gaan eerst £an de koffie, 
maken een praatje, even wat lachen en dan 
komen de problemen ter tafel. Wij vinden dit 
overleg positief want er komt best wat uit. We 
gaan met een aantal dingen duidelijk de goede 
kant op. In het Westerpark wordt veel gecon- 
troleerd vanwege die aanranding en de proble- 
men met de honden die er maar los lopen. De 
aanpak van het dubbel parkeren heeft ook al 
voor veel verbetering gezorgd. Maar we moe- 
ten als buurtbewoners ook meehelpen om alles 
een beetje binnen de perken te houden.

ADRES: Aard
en naam
bedrijf:

Telefoon: (indien het een bedrijf betreft)

WAARSCHUWINGSADRESSEN

V u iln is k o n ta in e r  
h o ek  H o u tm a n k a d e / 
D irk  H a r to g h s tr a a t
’s Zomers staat op de hoek van de Houtmanka- 
de en de Dirk Hartoghstraat een vuilniskontai- 
ner ten behoeve van de pleziervaart.
Op verzoek van bewoners van de Zeehelden- 
buurt heeft de Stadsreiniging besloten de vuil- 
niskontainer ook deze winter te laten staan. 
Voorlopig echter op proef. De proef kan als 
geslaagd worden beschouwd als
— van de kontainer geen oneigenlijk gebruik 

wordt gemaakt. Hieronder wordt bijvoor- 
beeld verstaan het dumpen van afval door 
bedrijven of het storten van puin bij verbou- 
wingen.

— de kontainer na gebruik weer gesloten 
wordt.

— vuilniszakken zoveel mogelijk neergezet 
worden op dagen dat de ophaaldienst komt 
(dinsdag- en vrijdagmorgen dus).

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
blijft de kontainer staan. Zo niet, dan wordt de 
kontainer onherroepelijk weer weggehaald.

Henk Grool, voorpost.

NAAM Telefoon Adres Functie

I.

2.

3.

a/neen؛

ja/neen

Nachtportier

Alarminstallatie

Nachtveiligheidsdienst

OVERIGE in gebruik zijnde ruimten zoals: 
winkels, filialen, pakhuizen, opslagplaatsen, 
kelders, enz.

Afzender

§ س - س س س

Hooggeacht publiek:

Per 1 januari 1988 zal de Polanenpagina aan de 
achterzijde van deze krant verdwijnen. Infor- 
matie over onze voorstellingen treft u dus in het 
vervolg binnen in deze krant aan. Uiteraard 
kan dat niet zo uitgebreid, maar u kunt te 
allen tijde bellen voor inlichtingen, tel. 
821311. Wij zullen u graag informeren.
In vogelvlucht de voorstellingen in de laatste 
week van november, de maanden december en 

٣ ٨^٧ :
Theatergroep UMUT ,,Als het nu moet, is het 
Ijiet anders” ., MUDRA IRAMA ,,De roof van 
Sinta” , Film: ,,Dreigroschnoper” . 
DECEMBER: Theater VLVU ,,Orestes” , JA- 
PONIKA „Mireilen” , ALOYSIUS „Celima- 
re” , MEVROUW JANSSEN „Pink Christ- 
mas”-
Kinderen: BURRP ,,De tafel van vier” , 
JEUGDKOMEDIE AMSTERDAM „Een kat 
in een vreemd pakhuis” .
JANUARI: HEKELKABARET, VLVU, 
STAALDRAAD, Film en natuurlijk ook 
,,Z onda^idd^=K inderm iddag” . LET OP 
DE AFFICHES!!!

Burrp ,,De tafel van vier” vanaf 4 jaar



h u u r v e r h o g in g  1 9 8 6  v e r lo r e n
oordeel. De woningbouwverening wil echter de 
huurverhoging van 1986 doorvoeren op grond 
van de hoogte van de huur van 1985, waar zij de 
huurverhoging van 1984, waar zoveel onduide- 
lijkheid over bestaat, in opgenomen heeft. Dât 
mag niet van de huurcommissie. De huurverho- 
ging voor 1986 is toegestaan, maar de woning- 
bouwvereniging moet uitgaan van een huur in 
1985 waar de huurverhoging van 1984 niet is 
berekend.

In 1986 weigeren de bewoners wederom mas- 
saai de h rv e rh o g in g . !n de zomer van 1987 
moeten zij voorkomen. In oktober krijgen zij 
de uitspraak van de huurcommissie in hun 
brievenbus.
De huurcommissie is van mening dat de tocht- 
problemen voldoende verholpen zijn door de 
woningbouwvereniging en dat de verhoging van 
de huur in 1986 is toegestaan. Het jaar daar- 
voor was de huurcommissie dit ook al van

De nieuwe 1ههي van de huureemmissie
Met de uitspraak van de huurcommissie over de huurverhoging van 1986 was nog iets aan de 
hand. Iets dat we de lezers niet willen onthouden. De huurcommissie, blijkbaar onder de 
indruk van de vasthoudendheid van de bewoners van de Dageraad, voegt nieuwe bloemrijke 
overwegingen toe aan haar zakelijke, juridische overwegingen. Overwegingen die getuigen 
van een verbluffend inzicht in de woonproblemen van onze hoofdstad. Wat zegt de 
huurcommissie namelijk en wij citeren letterlijk:
„de commissie is van oordeel dat het gegeven van een oudere woning zieh nimmer laat 
veranderen in een gedachte of de ijdele hoop dat het ooit weer een nieuwe woning zal worden, 
elke renovatie ten spij't. Zij laat zich echter leiden door de gedachte dat over het algemeen 
nieuwe woningen de sfeer missen welke reeds ط ؛ ز  oudere woningen is gevestigd.”
Aan de ene kant kunnen wij een glimlach niet onderdrukken. Aan de andere kant is echter 
enige verontwaardiging op zijn plaats. Het is goed dat naast zakelijke, juridische 
overwegingen de huurcommissie een eigen visie cq oordeel over de woningbouw heeft maar 
dan wel een visie die getuigt van enig inzicht in de Amsterdamse woonsituatie. Volgens ons 
spreken we in de volksmond over woningen met ,,sfeer” wanneer we het over de oude 
pakhuizen hebben die tot luxe appartementen zijn omgebouwd. En zoals u wél weet zijn 
niet alle ,,oude” woningen luxe appartementen. Wij begrijpen deze bloemrijke overwegin- 
gen dan ook niet. Maar misschien de lezer wel. Wie weet wat de huurcommissie met deze 
ontboezeming bedoeld heeft, kan zijn of haar antwoord sturen naar het c w s ,  Spaarndam- 
merstraat 143, Wij zijn benieuwd.

manstraat. u zult dit allemaal zelf moeten 
gaan regelen en daarbij zelf de vinger aan de 
pols houden, wat betreft de gemaakte af- 
spraken,

2. Het GDH zal niet meer aanwezig zijn op 
voorlichtingsavonden voor bewoners bij al- 
lerlei w o n i^ s b e t^ n g s in g re p e n ,

3. De aankoop van panden van particuliere 
eigenaren kan vertraagd worden wanneer de 
aankoop geschiedt voor nieuwbouw. Het 
Grondbedrijf (deze afdeling koopt namens 
de gemeente de panden) zal eerst zekerheid 
willen hebben over een uitplaatsing van de 
bewoners,

5. u zult zelf voor verder alle informatie naar 
de van R^gersbergenstraat moeten.

Het CWS heeft namens de buurtorganisaties 
een boze brief gestuurd naar de Gemeenteraad 
van Amsterdam waarin het Comité zijn verbijs- 
tering uitspreekt over deze onbezonnen daad. 
Ook de Ambtelijke ?rojectgroep in onze buurt, 
wier voortbestaan door dit soort beslissing 
steeds onzekerder wordt, is verontwaardigd. In 
januari zal onze brief pas door de Raad 
behandeld worden.

H e r h u is v e s t in g s a m b te n a r e n  
u it  on ze  b u u rt  te r u g g e tr o k k e n
Wederom wordt onze buurt getroffen door de 
bezuinigingen van de Gemeente Amsterdam. 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
heeft op voorstel van de Wethouder Herhuis- 
vesting, de heer R. ten Have, besloten dat de 
twee ambtenaren van Herhuisvesting die in 
onze buurt werken, met ingang van 1 oktober 
zullen worden teruggetrokken. Daarmee komt 
het aantal H hui^estingsam btenaren  ٧٠٠٢ on- 
ze buurt op OÎ
Wat betekent dit nu voor u buurtbewoners:
1. Bij renovatie en sloop voor de nieuwbouw 

zal er niet langer iemand van Herhuisvesting 
zijn om te vertellen of u in aanmerking komt 
voor een andere woning en waar, maar zal 
dit gedaan worden door de woningbouwver- 
enigingen. u zult afspraken moeten maken 
met de woningbouwverenigingen over wis- 
selwoningen, uit^aatsingstermijn e.d. Tot 
nu toe hadden we daarvoor een aparte 
ambtenaar voor die 1 X  per week een 
spreekuur hield in de Voorpost in de Tas-

WONEN IN SPAARNDAM 
BERICHTEN VAN HET 
HI>URDERSFRONT

BEVROREN WATERLEIDINGEN!

ook iedere avond, wanneer de verwarming 
wordt afgezet en het hele huis afkoelt, het 
water uit de leiding laten lopen en de hoofd- 
kraan afsluiten. Het beste is dat u dit in overleg 
met uw buren doet, zodat u de hele waterlei- 
ding van onder tot boven kunt laten leeglopen. 
In de meeste gevallen zit de hoofdkraan samen 
met het aftapkraantje onder het vloerlnik in het 
trapportaal of in de kelder, u zet alle kranen 
in uw huis open (de buren doen hetzelfde in hun 
huis), loopt naar beneden draait de hoofdkraan 
dicht en het tapkraantje open (dat voor de 
hoofdkraan naar de kant van de woningen zit), 
houdt er een emmer onder en vangt het water 
uit de leiding op totdat er geen water meer uit 
de leiding komt. Vervolgens kunnen de kranen 
in de woningen en het tapkraantje weer dicht- 
gedraaid worden. De volgende morgen kan de 
hoofdkraan weer worden opengedraaid en 
heeft u weer water.
Kunt u, om wat voor reden ook, niet bij de 
hoofdkraan, dan moet u uw huisbaas daarvan 
op de hoogte stellen, zodat u niet aansprakelijk 
gesteld kunt worden voor de gevolgen van een 
bevroren waterleiding. Neem nu maatregelen, 
straks kan het te laat zijn.
Voor verdere informatie bel het waterleidingbe- 
drijf of het c w s  S ^andam m erstraat 143.

Spoedig staat de winter weer voor de deur. De 
winter die veel genoegens biedt, maar helaas 
ook veel narigheid veroorzaakt. Wordt het net 
zo’n winter als vorig jaar dan kunnen we onze 
lol weer op. Wekenlang schaatsen op grachten 
en kanalen. Maar ook extreem lage temperatu- 
ren waardoor het naar buiten gaan alles behalve 
een lolletje is.
Een van de grootste problemen de afgelopen 
winter was de g e s p r o n g e n  w^erleiding. Het 
aantal gesprongen leidingen was zo groot dat 
het vaak dagen duurde voordat de loodgieter 
langs kon komen om de leiding te repareren. 
Vele mensen kwamen bij ons op het spreekuur 
om te melden dat hun w^erieiding gesprongen 
was en dat de huiseigenaar vertelde dat hij daar 
niet voor aansprakelijk voor was, maar dat de 
verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf lag. 
Huurders van woningen van een woningbouw- 
vereniging bij wie de waterleiding gesprongen 
was, waren beter af. In de meeste gevallen werd 
de leiding gerepareerd en waren de kosten niet 
voor de huurder.
Wie is er nu aansprakelijk voor schade aan de 
w^rleiding hij bevriezing?
In het algemeen moet de huurder (=de bewo- 
ner) voorkomen dat de waterleiding bevroren 
raakt. Bij strenge vorst moet de huurder dan

STRIJD BEWONERS OOSTZAANSTRAAT 
GAAT DOOR

Zoals we al in eerdere afleveringen van deze 
krant berichtten, zijn de huurders over de 
huurverhoging van 1984 in een juridisch ge- 
vecht gewikkeld. In maart van dit jaar was de 
eerste ronde van dit gevecht bij de kantonrech- 
ter (zie buurtkrant no. ). De tweede ronde, een 
dagvaarding wegens huurschuld, is nog steeds 
niet begonnen daar de advocate van de ver- 
huurder (de woningbouwvereniging) nog niet 
klaar is met haar voorbereiding. De advocate 
heeft van de rechter tot 19 november de tijd 
gekregen om haar stukken bij de rechtbank 
over te leggen.

De strijd van de bewoners van de woningbouw- 
vereniging ,,De Dageraad” in de Oostzaan- 
straat tegen de tocht is een strijd van de laflge 
adem. De bewoners hebben al jaren lang last 
van ernstige tocht en weigeren daarom al jaren 
de huurverhoging. In 1984 werden ze wat 
betreft de huurverhoging van 1984 door de 
huurcommissie in het gelijk gesteld, in 1986 
werd hun bezwaar tegen de huurcommissie van 
1985 ongegrond verklaard. Over de uitspraak 
van de huurcommissie over de huurverhoging 
van 1984 bestaat nog steeds grote onduidelijk- 
heid.

Als het besluit van het gemeentebestuur op tijd 
komt, wordt in november begonnen met het 
tweede deel van het Westerpark/Overbraker- 
polders.
Het totale werk zal ongeveer twee jaar in beslag 
nemen.
In het eerste jaar wordt hoofdzakelijk grond- 
werk uitgevoerd, bestaande uit:
— ophogen van de grond;
— ruwe aanleg van paden؛
— bodemsanering.
In het tweede jaar wordt gewerkt aan:
— de aanleg van een verbinding voor fietsers en 

voetgangers tussen het Westerpark en de 
Overbrakerpolders. Aan de noordkant via 
een onderdoorgang onder het Hemspoor 
naar de Spaarndammerdijk en aan de zuid- 
kant via het vroegere Markthallenspoor naar 
de van Slingelandtstraat;

— de aanleg van een speelweide aan de 
oostkant van de choolwerktuinen;

— aan de oostkant komt gebied met een 
polderkarakter met houtsnipperpaden en 
eenvoudige bruggetjes;

— de aanleg van een schapenweide aan de 
oostkant;

— de aanleg van een kinderspeelplaats; omdat 
het GEB-terrein nog niet beschikbaar is, 
wordt de kinderspeelplaats later aangelegd.

— beeldende kunst aan de voet van de 
ii^jchtheiivel.

De tekening maakt de toekomstige situatie 
duidelijk.
Als deze werkzaamheden achter de rug zijn is 
de oppervlakte van het Westerpark met onge- 
veer 11 ha. vergroot en bedraagt in totaal 
ongeveer 17.5 ha.
Het ligt in de bedoeling in de periode 1989-1997 
het parkgebied verder uit te breiden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
afdeling Groenvoorzieningen, de hr. Euttge, 
tel. 5962589.

AANLEG VAN HET TWEEDE DEEL VAN HET

GR0EN?LAN WESTERPARK/OVERBRAKERPOLDERS
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VOORLOPIG PROGRAMMA CASA
do 10 17.00 opening expositie Amsterdams Historisch Museum
do 10 20.00 lezingen over religie, onderwijs en cultuur Aula Universiteit van

Amsterdam
vr 11 10.00 kolloquium over journalistiek
vr 11 20.30 opening circuit foto-tentoonstellingen in De Moor, Bethaniën-

straat 3; de hele maand exposities over Zuid-Afrika in De Moor, 
Van Gennep, Caramba, Mozes en Aaron Kerk, Oosterkerk, 
Hollandse Hoogte, Boekhandel De Verbeelding, De Balie, De 
Melkweg, Soeterijn, Pegasus, Desmet, De Ijsbreker, andere 
galerieën

zo 13 11.00 religieuze dienst Mozes en Aaron Kerk
zo 13 20.30 Grand Gala Opening Programme (zie bon!) Muziektheater
ma 14 t/m konferentie Bellevue; kongresopening
za 19 Stadschouwburg
di 15 t/m theatervoorstellingen, muzikale optredens,
za 19 20.30 poetry and litterature performances Bimhuis, Paradiso, Melkweg,

Balie, Soeterijn, Brakke Grond, Stadschouwburg 
di 15 t/m filmfestival Melkweg, Desmet, Soeterijn
za 19
zo 20 opening grote fototentoonstelling ,,De verborgen camera” De

Nieuwe Kerk
en verder: tentoonstellingen in de veertig filialen van de Amsterdamse

Openbare Bibliotheek
programma in het Nederlands Theater Instituut 
exposities in Groningen, Maastricht, elders 
radio- en t^evisie-uitzendingen landelijk en lokaal 

verschenen: CASA-krant met artikelen over film, literatuur, theater, fotogra-
fie, beeldende kunst, muziek, journalistiek, overzicht van bestuur 
en comité van aanbeveling van CASA, veel foto’s, tekening van 
Lucebert voor CASA gemaakt 

binnenkort: CASA-PROGRAMMA-KRANT (verschijnt 16 november)

KULTUUR ALS SPIEGEL VAN DE STRIJD
Zuidafrikanen die optreden in het GRAND 
GALA OPENING PROGRAMME geven, 
maar het gaat om zeer verrassende optredens 
van enkele van de grootsten onder de Zuidafri- 
kaanse artiesten, met township-jive, theater, 
ballet, jazz, choir music en andere musische 
uitingen. Behalve natuurlijk de plaatsen voor 
de Zuidafrikanen gaan alle stoelen in alle 
rangen van het Muziektheater.de verkoop in 
voor de lage eenheidsprijs van een ,,geeltje”
(ƒ 25,-).

Het zal een unieke avond worden, waarmee het 
feit dat zoveel Zuidafrikaanse kunstenaars el- 
kaar over de kültürele toekomst van hun land 
treffen, wereldkundig wordt gemaakt.

Eén belangrijk onderdeel van het kultureel 
programma van CASA lichten we er graag nu 
alvast even uit. o p  zondagavond 13 december 
om 20.30 uur is de officiële start van CASA in 
het Muziektheater (Stopera) in Amsterdam. 
Wij stellen het enorm op prijs dat het Muziek- 
theater het gebouw gratis aan CASA ter be- 
schikking stelt. De toegangsprijs voor dit 
GRAND GALA OPENING PROGRAMME 
dient om de beperkte kosten die overblijven 
voor techniek en dekor te aekken, het leeuwe- 
deel van de /  25,- wordt aangewend voor de 
reis- en verblijfskosten van de CASA- 
d ^n ^ e)m (s t)e rs . Alle aanwezige Zuidafrika- 
nen zijn uitvoerend kunstenaar. We kunnen nu 
nog niet alle namen van de

amnesty international:
SCHRIJFAVOND
Bijna iedereen heeft we! eens van de organisatie Amnesty International gehoord. Amnesty 
International — of kortweg AI — houdt zieh wereldwijd bezig met de handhaving van de 
mensenreehten. Reehten, die voor mensen in Nederland veelal vanzelfsprekend zijn. Vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid; van die doodgewone zaken, die het mogelijk maken dat u dit leest.

Een goede mogelijkheid is schrijven, u  kan 
persoonlijk de pen pakken en bij een verant- 
woordelijke persoon uw ongerustheid uiten 
over het lot van een schijnbaar vergeten gevan- 
gene. Of vragen om opheldering over iemand 
die is verdwenen. Het is moeilijk te bewijzen, 
maar dit soort acties helpen. Vooral omdat met 
u duizenden anderen schrijven. De publieke 
opinie blijkt vaak mensen te raken, die onge- 
voelig lijken te zijn en tot verschrikkelijke 
zaken in staat zijn.
Om het schrijven aan gevangenen effectief te 
laten verlopen organiseert AI regelmatig 
schrijfacties. In een bepaalde periode worden 
een aantal gevangenen uitgekozen, voor wie 
aan de autoriteiten van zijn of haar land wordt 
geschreven. AI geeft aan mensen die willen 
schrijven ahtergrondinformatie en adressen 
van verantwoordelijke personen.
Om het nog eenvoudiger voor u te maken 
worden in verschillende buurten schrijfavonden 
georganiseerd. Naast koffie en koeken zijn er 
voorbeeldbrieven aanwezig, met de nodige 
informatie over de gevangenen. Het kost u 
doorgaans niet meer dan een half uur om drie 
brieven te schrijven, die van groot belang 
kunnen zijn voor iemand die op dat moment 
gevangen zit (of ؟ rger nog, wordt gemarteld). 
De Amnesty groep Staatsliedenbuurt organi- 
seert op elke eerste maandagavond van de 
maand een schrijfavond in de Nassaukerk, de 
Wittenstraat 114. Aanvang 20.00 uur. Voor 
informatie over deze schrijfavond kunt u bellen 
(020-869464 na 18.00 uur). Informatie over 
Amnesty International kunt u verkrijgen bij het 
secretariaat AI, Ke^ersgracht 620, 1017 ER 
Amsterdam.

Elders in de wereld ligt dat helaas vaak anders. 
Niet alleen worden kranten gecensureerd -  of 
zelfs verboden te verschijnen — maar worden 
mensen ,,zonder reden” gevangen gezet. Van- 
wege religie, geslacht of ras bijvoorbeeld. 
Zonder officiële aanklacht vaak, of zonder een 
vooruitzicht op een eerlijk proces. In veel 
landen worden mensen gemarteld, buitenrech- 
telijk geëxecuteerd, of ,,verdwijnen” ze zo- 
maar. Amnesty verzet zich hiertegen en onder- 
neemt acties.
Aannemend dat u ook iets wilt doen tegen de 
schending van mensenrechten, zonder u direct 
aan AI te binden. Als persoonlijke actie: wat 
kunt u dan doen?

HOI JONGENS EN MEISJES
^ buurtbmjdS

BUURTBAND
NIEUWS

■ ٨ .

daar tegen en worden gestraft en in de gevange- 
nis gezet. Vind je dat ook stom? Maak ٠/  koop 
een lampion en loop dan mee op 9 december 
naar de Zuidafrikaanse ambassade, waar we de 
ambassadeur willen vertellen dat we een beter 
leven willen voor de kinderen in Zuid-Afrika. 
Wilje meehelpen ofmeer weten, bel o f schrijf me 
dan even.

GERBEN SCHWAB 
Regentesselaan 208 
2562 EH Den Haag 
tel.:070-462631

Op 9 december om 16.30 uur wordt er vanafhet 
Malieveld in Den Haag een lampionnentocht 
gehouden voor de kinderen in Zuid-Afrika. 
Zoals je misschien weet, hebben de niet-blanke 
kinderen in Zuid-Afrika het heel moeilijk. Om- 
dat ze niet blank zijn mogen ze niet zo leven als 
de kinderen hier.
Ze hebben geen goede scholen.
Ze hebben niet genoeg te eten.
Ze kunnen niet wonen waar ze willen.
Ze wonen vaak niet bij hun vaders en moeders, 
omdat die ver weg hun werk hebben.
Sommige kinderen in Zuid-Afrika protesteren

Afrika, omdat apartheid en vrede niet samen- 
gaan. Idee voor kinderen in Sp- en Zeeh.- 
buurt? Bel hem eens op of start iets in onze 
buurt of op school.

Gezien op de vredesmanifestatie 31 okt. op het 
Malieveld Den Haag. Een basisscholier die 
alvast maar in z’n ééntje een ,,lichtactie” 
startte; aandacht voor de kinderen in Zuid-

uitkomt bij Jan Metz.
Geplande datum 11 dec. u hoort nog van de 
werkgroep of het gerealiseerd kon worden, we 
vinden het heel belangrijk de argumenten van 
de afgevaardigden van het ,,andere Afrika” te 
horen, zodat we ook hier onze solidariteit meer 
inhoud kunnen geven.
Dan nog een tip voor de zomeraktiviteiten: 
AABN en KZA (komitee zuid.afrika) richten 
zich gemeenschappelijk op een landelijke tien- 
daagse voor het ANC, van 16 tot 26 juni. 
Zestien juni als start (de dag van de Soweto- 
opstand). Zes-en-twintig juni als (de dag waar- 
op in 1955 het Handvest van de Vrijheid werd 
opgesteld). 16 tot 26 landelijke collecte met op 
18 een grote manifestatie, schrijf het in de 
agenda u wilt het toch niet missen door net weg 
te zijn?
De anti-fascisme werkgroep heeft de wijkraad 
benaderd over een scholing volgend jaar als 
vervolg op die van ’85. Van dat jaar stamt ook 
het discriminatierapport met duidelijke uitspra- 
ken en het ziet er niet naar uit dat de situatie nu 
beter is. Daarom alle reden voor mensen van 
goede wil en een realistiese kijk, de gelegen- 
heid aan te grijpen om meer informatie te 
krijgen over wat als knelpunten wordt beleefd, 
om meer inzicht over elkaar als buurtbewoners 
te verkrijgen meer overleg waar nodig. In de 5 â 
6 avonden zullen steeds bepaalde kanten wor- 
den belicht, waar problemen zich voordoen, 
met ruime gelegenheid voor discussie. Hoe is 
de situatie voor jongeren, wat wordt er gedaan 
aan de uitzichtloosheid voor sommigen, hoe is 
de mogelijkheid om leerproblemen te bespre- 
ken etc. er van uit gaand dat je altijd op twee 
fronten ver èn dichtbij zult moeten bezig zijn. 
Een traditie van anti-fascisme en anti-racisme 
moet telkens weer injecties krijgen, het gaat 
nooit vanzelf■■■
Voor de Buurtband Spaarndam/Alexandra 
Luci de Wit

In de periode van 10 - 21 december kunnen we 
heel direct kennis maken met Zuid-Afrika. De 
St. CASA en de Anii-Apartheids Beweging 
Nederland in A ’dam organiseren de conferentie 
Culture in Another South Africa.
Tweehonderd Zuidafrikaanse kunstenaars zul- 
len overal vandaan komen om van gedachten te 
wisselen over hoe het Afrika van straks er uit 
moet zien, een bevrijd, democratisch en niet- 
racistisch Zuid-Afrika.
De conferentie en het festival worden georgani- 
seerd in nauw overleg met het cultureel depar- 
tement van het ANC, kunstenaars uit Zuid- 
Afrika en de rest van de wereld. Daarbij kunt u 
naast alle voorstellingen, workshops, exposities 
etc. nog persoonlijk contact hebben met de 
kunstenaars. Het verzoek wordt nl. gedaan om 
de tweehonderd Zuidafrikaanse gasten en ver- 
tegenwoordig(st)ers van anti-
^atheidsbew egingen uit 10 landen bij ons 
onder te brengen inplaats van in hotels. Daar- 
mee kunnen de kosten voor CASA — ruim 
anderhalf miljoen gulden, teruggebracht wor- 
den. Een concrete vorm van solidariteit binnen 
ons bereik.
Denkt u iets te kunnen doen en/of meer te 
willen weten over alles betr. de conferentie 
neem kontakt met de AABN bij voorkeur 
dinsdagmorgen, dond. of vrijd. tel. 267525. Er 
komt nog een speciale CASA krant met alle 
gegevens, ook daar te bestellen. Dan —- spe- 
ciaal van belang voor onze wijk met de buurt- 
band Alexandra — ontmoeting met de dichter- 
in-ballingschap Mongane Wally Serote, die 
vanuit Londen de CASA mee organiseert. Hij 
zal vertellen over het leven in Z.A. en het 
ontheemd zijn en verder strijden in Europa 
tegen de onderdrukking van landgenoten, het 
mee opbouwen van de infrastructuur van het 
nieuwe Zuid-Afrika en — primeur — het 
presenteren van zijn laatste boek ,,Alexandra” 
*aarv^n de Nederlandse vertaling in febr.



DIE KNOOP 
IN UW ZAKDOEK?

w w

DAAR GEBEURT HET

Bruisende aktiviteiten W.O. workshops, jongerendansgroep. S.A.N.-aktiviteiten, conditietrai-1 
ning, diverse clubs voor jong en oud, exposities, bijeenkomsten met lunches, het gezellige؛ 
bargebeuren, repeterende theatergroepen en ga zo maar door. En dan سء،،اا de 
ontelbare schitterende dans- en muziekvoorstellingen, theateretukken, film en de niet wég 
te denken „Zondagmiddag=Kindermiddag”. Kortom: te veel om op te noemen. Bel voor 
inlichtingen tel. 821 ة ال . Zie voor het programma december/jan. pag. 5
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INFORMATIEBLAD VOOR DE S P A A R N D A M M E R - EN Z E E H E L D E N B U U R T

Haalt de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt 1991?

Grote buurtvergadering
op dinsdag 24 november 1987 
in feestgebouw de Reijke 
Spaarndammerstraat 460 
aanvang 20.00 uur
over de grootte en vorm van ons stadsdeeiraadgebied.
Het is nog niet te Iaat, u kunt nu nog uw stem laten horen. 
Komt allen-
Toegang en koffie gratis!

"SPAARNDAMMER- VE ZEEHELDENBUURT 1991 yılına ULAŞACAKMI?"

Salı günü 24 kasım 1987 tarihinde de R e ^ k e  eğlence binisında Spaardammerstraat 460 
numarada saat 20.00’de Semt Belediyesi bölgesinin büyüklüğü ve formu üzerinde

BÜYÜK SEMT TOPLANTISI

Daha geç kalmadınız, hala su anda sesinizi duydurabilirsiniz ٠ 

Hepiniz buyurunuz.

Giriş ve kahve ücretsizdik
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BUURTBEWONERS,
De gemeente Amsterdam heeft alle wijkop- 
bouworganen en verwante organisaties een 
Concept-radsvoordraeht over de invoering van 
de stadsdeelraden in de hoofdstad toegestuurd. 
Het college van B&w wil de hoofdstad indelen 
in 17 stadsdelen. De stadsdeelraden, waarvan 
er op dit moment al 6 in werking zijn, moeten 
op 1 januari 1990 gerealiseerd zijn. Vanaf dat 
tijdstip is in ieder geval het ambtelijk apparaat 
van die stadsdelen gereed, o p  1 maart 1990 
zullen er in alle stadsdelen verkiezingen gehou- 
den worden, samen met verkiezingen ٧٠٠٢ de 
gemeenteraad van de stad.
Bij de instelling van de stadsdeelraden in Noord 
en Osdorp gingen de Amsterdamse politici uit 
van een tweetal vooronderstellingen:
1. het besturen in een stadsdeelraad zou sneller 

en effectiever gebeuren;
2. in de stadsdeelraden zou de politieke deel- 

name van de Amsterdamse bevolking ver- 
groot worden cq groter zijn.

De universiteit van  Amsterdam heeft beide 
stadsdeelraden onderzocht op o.a. deze voor- 
onderstellingen. In december van het vorig jaar 
kwam zij met haar eindrapport. Hierin stond te 
lezen (volgens de gemeente Amsterdam):
1. De bestuurlijke effectiviteit is bij de stads- 

deelraden Noord en Osdorp hoger dan bij 
de gemeente Amsterdam, evenals de kwali- 
teit en de snelheid van de politiek- 
bestuurlijke processen.
Vertragingen treden op wanneer van één en 
dezelde taak delen nog bij de gemeente 
berusten en andere delen naar de stadsdelen 
zijn ovegedragen. Noord, Osdorp en Am- 
sterdam hebben elk om eigen redenen moei- 
te met de uitoefening van complexe be- 
stuurstaken;

2. de politieke participatie van de Amsterdam- 
se bevolking (inclusief Noord en Osdorp) is 
in de laatste jaren afgenomen. De stadsdeel- 
raden zijn er, ondanks hun inspanningen, 
niet in geslaagd de partiapatie in kwantitatie- 
ve zin te verhogen. Wel is het voor indivi- 
duele bewoners in de deelraadsgebieden 
(vooral Osdorp) gemakkelijker geworden 
om te kunnen participeren.

Eind van dit jaar beslist de Gemeenteraad van 
Amsterdam  definitief over het aantal stadsdeel- 
raden in de hoofdstad. Hoogst waarschijnlijk 
zullen er 16 of 17 stadsdeelraden komen.
Op dit moment zijn er 6 stadsdeelraden: 2 
stadsdeelraden, te weten Noord en Osdorp, 
functioneren al enige jaren en 4 stadsdeelraden, 
de ?ijp. Zuidoost, Watergraafsmeer en Buiten- 
veldert functioneren vanaf dit voorjaar.
H e t  College van Burgemeester en W e th o u d e r s  
wil d e  overige 10 of 11 stadsdeelraden op 1 
januari 1990 invoeren.
Ook de spaarndammer- en Zeheldenbuurt zal 
worden ondergebracht in de stadsdeel. Zoals de 
zaken er nu voor staan wordt onze buurt 
ondergebracht in het stadsdeel dat grofweg die 
buurten omvat die wij Oud-West noemen.
Wij willen deze avond niet praten over de 
wenselijkheid van een stadsdeel ٧٠٠٢ onze 
buurt. Die discussie lijkt ons zinloos, omdat de 
politiek in onze stad daarover uitgepraat lijkt. 
De hoofdstad wordt, of wij dat nu leuk vinden 
of niet, opgedeeld in een groot aantal stadsdeel- 
raden.
1) Moet de Spaarndamme؛- en Zeehelden- 
buurt tot Mercuriushaven met de Staatslieden-/ 
Hugo de Groot buurt; de Gouden Reael en 
Noord-Jordaan een stadsdeelraad vormen.
2) Moet de spaarndammer، en Zeehelden- 
buurt opgaan in de Centrale Stad (C.S.)



keuze 2
buurtcombinaties:

-Spaardammer- en Zee (ل
heldenbuurt ca. 13.000 inw. 
Staatslieden- en
Hugo de Grootbuurt ca. 18.500 inw.
Gouden Reaelbuurt ca. 9.500 inw.
Noord-Jordaan ca. 11.000 inw.

ca. 52.000 inw.Totaal:

1990 Amsterdam heeft 16* Stadsdeelraden
In 1990 heeft Amsterdam volgens plan 16* Stadsdeelraden. Dat betekent niet dat Amsterdam niet 
meer bestaat. De gemeenteraad blijft bestaan en blijft zorgen voor al die zaken die de grote stad 
aangaan. De Stadsdeelraden gaan zich richten op het wel en wee in het stadsdeel. Op dit moment 
zijn er zes van die Stadsdeelraden: Amsterdam-Noord, Osdorp, Watergraafsmeer, Buitenveldert, 
De Pijp en Amsterdam Zuid-Oost. Wat gaat er gebeuren voor het zover is?
* In het najaar van 1987 zal worden beslist of stadsdelen zullen worden gesplitst, dan wel worden 
samengevoegd en of de C.S. een deelraad bestuur krijgt.

1 Op 1 maart 1990 gaan de kiesgerechtigde inwoners van de nog in te stellen stadsdelen naar de 
stembus en kiezen hun eigen Stadsdeelraad. De overige St^sdeelraden worden gekozen in de 
periode van 1987 tot 1991.

2. Wie ze kiezen? Dat kunnen kandidaten van de bestaande politieke partijen zijn. Maar 
bijvoorbeeld ook mensen die in hun stadsdeel een eigen ,,stadsdeelpartij” hebben opgericht.

3. De Stadsdeelraad kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, waaronder een voorzitter.
4. Dagelijks Bestuur en Stadsdeelraad werken en vergaderen in het Stadsdeelkantoor dat in het 

stadsdeel wordt gevestigd.
5. In het Stadsdeelkantoor komen ambtenaren te werken. Zij ,,komen over” van het stadhuis en 

de gemeentelijke diensten. Zij bereiden het beleid van de Stadsdeelraad voor en voeren de 
genomen besluiten uit.
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Amsterdam de bevoegdheden voor de Stadsdeelraden 
vastgesteld. De Stadsdeelraden gaan beslissen over wonen, groen, scholen, burgerlijke stand, 
sociale dienst, wegen, kunst, zwembaden en sportvelden.

7. Het voorbereiden en het uitvoeren van het beleid kost geld. De Stadsdeelraad krijgt dat geld 
van de gemeente. Het geld dat de gemeente vroeger aan de wijk besteedde, gaat nu naar de 
Stadsdeelraden.

8. Over de besteding van het geld beslist de Stadsdeelraad. Elk jaar stelt het stadsdeelbestuur een 
begroting op.
Een keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor een nieuwe Stadsdeelraad, o p  dezelfde wijze 
als dat bij de gmeenteraadsverkiezingen gebeurt^

6.
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ا؛آ،؛اء  In welke ؛اا'ا'آ
wonen en werken 

?zij straks

2. D e  S p a a rn d a m m er•  
e n  Z ee h e ld en b u u rt  
g a a n  sa m e n  m e t  d e  C e n tr a le  
S ta d (C .S .)
S t^ ^ e e lra a d  zal ongeveer 85.000 mensen be- 
vatten en een groot ambtenarenkorps.

V o o rd e len
1. De C.S. heeft naast het bestuur over het 

centrum alle bevoegdheden welke niet zijn 
overgedragen aan de stadsdeelraden.
De C.S. heeft een gespecialiseerd ambtena- 
renapparaat, waar veel komplexe proble- 
men makkelijker kunnen worden opgelost.

2. Groot stedelijke zaken zoals de sporen en de 
IJ-boulevard blijven in elke situatie onder de
C.S. vallen. In deze konstruktie blijft de 
buurt er dus direkt bij betrokken.

و ، Daar de C.S. ,,ver” weg is en het bestuur 
van de C.S. meer doet dan alleen het 
centrum van de stad besturen zal de direkte 
invloed van het bestuur in onze buurt 
,,beperkt” blijven. De buurtorganisaties 
kunnen zodoende meer aandacht geven aan 
de eigen b e l^ ^ n b eh ^ tig in g .

N a d e le n
1. Een groot ambtenarenapparaat is log en 

werkt, in verhouding tot een klein ambtena- 
renkorps, traag.

2. De C.S. zal het overgrote deel van haar 
aktiviteiten, naast alle bestuurlijke aangele- 
genheden die niet overgedragen zijn aan de 
stadsdeelraden, blijven richten op het cen- 
trum, waardoor de s^arndam m er- en Zee- 
heldenbuurtproblemen op de achtergrond 
zullen komen.
De buurten zullen bestuurd worden door 
raadsleden die vooral oog zullen hebben 
voor de globale ko^dinerende taken en 
weinig binding hebben met de problematiek 
waarmee deze bewoners te maken hebben.

3. De problemen van de s^arndam m er- en 
Zeeheldenbuurt zijn voor een groot deel 
totaal anders dan die van de c.s.

Tot op dit moment is het nog niet duidelijk of 
het Centum/Binnenstad een eigen stadsdeel- 
raad gaat krijgen. Mocht dit laatste wel het 
geval zijn, dan wordt de binnenstad een groot 
stadsdeel met 70.000 (zonder onze buurt) inwo- 
ners met een groot ambtenarenkorps, maar 
zonder de bevoegdheden van de c.s.

buurtcombinatiesت

Spaarndammer- en Zee-

ca. 13.000 inw. 
ca. 72.000 inw.

ca. 85.000 inw.

h e l d e n b u u r t
Binnenstad

Bron: Cncept-raadsvoordracht afronding be- 
stuurlijke reorganisatie dd 6-10-1987 pag. 5. 
Hoewel deze twee algemene beschouwende 
konklusies niet onverdeeld ongunstig zijn, zal 
het de invoering van de overige stadsdeelraden 
in de hoofdstad niet tegenhouden. Amsterdam 
wordt in 17 stadsdelen opgedeeld of de buurten 
dit nu leuk vinden of niet.
Uitgangspunt van onze diskussie moet dan ook 
zijn:
Hoe kunnen wij als buurt (en buurtorganisa- 
ties) zo veel mogelijk profijt halen uit de 
(onvermijdelijke) komst van de stadsdeelra- 
den? Hoe kunnen wij als buurt onze sociale, 
medische, !Matschappelijke en kültürele voor- 
zieningen, die door jarenlange strijd verworven 
zijn, behouden? De stadsdeelraden zullen on- 
getwijfeld doorgaan met de bezuinigingen die 
de gemeente Amsterdam nu al doorvoert. Hoe 
kunnen we als buurt en buurtorganisaties zo 
sterk mogelijk staan en blijven staan tegen een 
nieuwe bestuurslaag? Stadsdeelraden staan im- 
mers in veel direkter kontakt met hun stads- 
deelhıııırten en zullen daar ook veel direkter 
invloed op uitoefenen. Dat kan ten goede en/of 
ten kwade zijn.
Bij al deze vragen speelt de grootte van het 
stadsdeel een belangrijke rol. Hoe groter een 
stadsdeel, zowel qua inwoners als qua opper- 
vlakte, hoe groter het ambtelijk apparaat, hoe 
meer geld en hoe groter de kans op kwalitatief 
goede bestuurders.
Een groter ambtelijk apparaat kan beter om- 
gaan met grote komplexe bestuurlijke proces- 
sen en problemen, maar is logger en werkt 
trager dan een klein ambtelijk apparaat. Omge- 
keerd kan een klein stadsdeel met een klein 
ambtelijk apparaat sneller en efficiënter om- 
gaan met kleinere en minder komplexe bestuur- 
lijke processen en problemen. Dit is althans een 
van de meer specifiekere konklusies van de 
onderzoekers van de universiteit.
Een belangrijk aspect dient nog wel in de gaten 
te worden gehouden: hoe meer inwoners een 
stadsdeel heeft hoe meer geld het te besteden 
heeft. De volgende twee vragen zijn dan ook 
voor diskussie op dit moment van belang:
1. Moet de ^ a rn d a m m e r-  en Zeehelden- 

buurt tot Mercuriushaven met de Staatslie- 
den-/Hugo Groot buurt; de Gouden Reael 
en Noord-Jordaan een stadsdeelraad vor- 
men

2. Moet de spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt opgaan in de Centrale Stad (C.S.).

Algemene opmerking vooraf: tot het gebied 
van de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
dient ook het westelijke havengebied te worden 
gerekend, tot de M^curiushaven.
Op dit moment gaat het college van B&w 
ervan uit dat de Spaarndammer en Zeehelden- 
buurt wordt ondergebracht in het stadsdeel dat 
we voor het gemak het best kunnen omschrij- 
ven als stadsdeel „rest van west” . Dit stadsdeel 
omvat naast onze buurt de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt. Het totaal aantal inwo- 
ners van dit stadsdeel wordt geschat op 31.000 â 
32.000. De nieuwste schattingen houden reke- 
ning met een totale bevolking van 25.000 
inwoners.
Op dit moment gaan er ook steeds meer 
stemmen op om voor de binnenstad ook een 
stadsdeelraad in te stellen. In de binnenstad 
wonen zo’n 70.000 mensen. Voor onze buurt 
kan het tot de mogelijkheden behoren aanslui- 
ting te zoeken bij deze stadsdeelraad.

1. S p aarn d am m er-  
e n  Z ee h e ld en b u u r t  
+  G oud en  R e a e l  
+  S ta a ts l ie d e n b u u r t  
+  J o rd a a n
v o rm en  é é n  s ta d s d e e lr a a d g e -  
b ied . (±  5 £ . 0 0 ه  b e w o n e r s )

V o o rd e len
1. Er bestaan tussen deze gebieden veel over- 

eenkomsten en er zijn vele kontakten.
2. In deze gebieden zijn wel gelijksoortige 

problemen, die zich echter niet gelijktijdig 
voordoen، De ene buurt kan profiteren van 
de ervaringen van de andere buurt.

3. het is een beperkt gebied: de inwoner؟ 
zullen gebruik kunnen maken van de voor 
zieningen in de verschillende buurten.

N a d e le n
1. Het bestuur zit verder weg en de toeganke- 

lijkheid van de buurtbewoners en de buurt- 
organisaties tot het bestuur zijn beperkter 
dan bij een kleine stadsdeelraad.

2. De kans blijft bestaan dat buurten tegen 
elkaar uitgespeeld worden of zich laten 
uitspelen.
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- bestemmingsplannen;
- een eigen grondbedrijf.
Het stadsbestuur keurt de bestemmingsplannen 
goed door deze te toetsen aan het stedelijke 
struktuurplan. Ook ziet het stadsbestuur erop 
toe dat algemene stedelijke richtlijnen voor de 
uitgifte van grond in erfpacht worden verwerkt. 
De stadsdeelbesturen zijn dus gebonden aan de 
hoofdlijnen van het stedelijke beleid. Aan de 
andere kant zal het stadsbestuur ruim gebruik

Mahelle sakinleri,
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ر الا و ا ت  AMSTERDAM'IN 16*SEMT BELEDİYESİ 
BULUNMAKTADIR

Planlara göre Amsterdam'm  1991 yılında 16*
Semt Belediye.si bulunacaktır. Bu demek de؛؛il'ki 
Amsterdam yo^ olacak. Belediye meclisi kalacaktır 
ve büyük kentle ilgili bütün işleri bakacaktır.
Se^t Belediyeleri semt'te bulunan işlere bakacak- 
tır. Su anda bu Semt Belediyelerden 2 tane vardır 
bunlar Amsterdam Noord ve Osdorp'ta. Belediye 
meclisinin kararına göre, ikinci adım olarak, 
de Watergraafsmeer, Buitenveldert, de p ^ p  ve 
Amsterdam Zuid-oost Semt Belediyelerine 1987 
yılında kavuşacaklardır. Bu gerçekleşmeden 
önce neler »]araktır?

*1987'nin sonlarına doğru semtler bölünecek'mi 
yoksa birleştirelecek'mi.

1. 18 mart'ta yeni şehir semtlerin'de oy hakkı olan 
kişiler oy sandığına oylarını vermek için ayrı ay-

rı gidecekler ve kendi Semt Belediye Meclisini 
seçeceklerdir. Geri kalan Semt Belediyeleri 
1987 ve 1991 yılları arası seçilecektir.

2. Kimleri seç€cekler? Bunlar bulunan Politik 
parti adayları olabilir. Ama kendi semtinde 
semt partisi kurmuş olan kişiler'de olabilir.

3 . Semt Belediye Meclisi kendi arasından Günlük 
yönetim kurumu seçer, bunların arasında 
başkanda bulunur.

4. Günlük yönetim kurulu ve Semt belediyesi 
semt'te bulunan Semt belediye binasında 
çalışırlar ve toplantı yaparlar.

5 . Semt Belediye binasına memurlar çalışacaktır.
Bu memurlar B e l ^ y t i n a s ı n d a n  ve belediye 
görevlerinden g e ç e k l e r d i r .  Semt Belediye 
idaresini hazırlarlar ve alınmış olan 
kararları yerine getirirler.

6. Bu arada Belediye meclisi Semt belediyeleri 
için yetkilerini hazırladırlar. Semt Bele- 
diyeleri şu konular üzerinde karar alacaklar; 
ikamet, yeşillikler, okullar, nüfus dairesi,
Sosyal yardım bürosu, yollar, güzel sanaat, 
yüzme havuzları ve spor sahaları üzerinde.

7. idareyi hazırlamak ve yerine getirmek para 
masrafı sayılır. Semt Belediyelerine bu 
parayı *Belediye verir. Eskiden Belediyenin 
semt'te yapmış olduğu masraf şimdi Semt 

Belediylerine g e ç e k t i r .

8. Paranın nasıl masraf edileceğine dair Semt 
Belediyesi karar alır. Her yıl Semt Yönetim 
kurulu bir bütçe hazırlar.

9 . Her 4 yılda bir yeni SEmt Belediye seçimleri 
yapılır. Belediye Meclisi seçildi^ gibi 
yapılır.

De verdeling van taken en bevoeg<iheden tussen het 
centrale bestuur van Amsterdam en de stadsdeelbe- 
sturen.

om het tele-informatiecentrum te kunnen ont- 
wikkelen. Uiteindelijk zullen ook de ingrijpen- 
de vernieuwingsprojekten aan de stadsdeelbe- 
sturen worden overgedragen.
De zorg voor het welzijn van de inwoners 
berust allereerst bij de stadsdeelbesturen. Toch 
zal het stadsbestuur willen bijdragen aan de 
oplossing van problemen die een stadsdeelbe- 
stuur niet alleen kan oplossen. De drugsproble- 
matiek is hier een voorbeeld van, evenals 
speciale voorzieningen voor langdurig werklo-

Eigen aan het stadsbestuur zal ook de taak zijn 
om er als scheidsrechter of verkeersagent voor 
te zorgen dat de stadsdeelbesturen elkaar on- 
derling respekteren en geen problemen op 
elkaar afwentelen. Het ligt niet in de bedoeling 
dat het stadsbestuur bij voorbaat een streng 
kontrole-orgaan in het leven roept om op de 
stadsdelen toe te zien. Een duidelijk struktuur- 
plan, voorstellen voor heldere planningsafspra- 
ken en het organiseren van regelmatig overleg 
tussen stadsdeelbesturen en het stadsbestuur, 
zullen sterk bijdragen aan het voorkomen van 
konflikten. In uitzonderingsgevallen zal het 
tarishestuur besluiten van stadsdelen kunnen 
vernietigen.
Tenslotte kan de stad voor de stadsdelen van 
grote betekenis zijn door een goede servicever- 
lening. Onderzoek op allerlei terreinen en het 
instandhouden van specialistische kennis is niet 
alleen voor de stad, maar ook voor de stadsde- 
len van belang. De overdracht van vele ambte- 
lijke medewerkers aan de stadsdeelbesturen 
bergt het gevaar in zich dat specialisten zullen 
verdwijnen, omdat de stadsdeelbesturen meer 
hebben aan medewerkers die van vele markten 
thuis zijn. Door bestaande deskundigheid te 
bundelen in stedelijke staf- en steundiensten en 
deze tegen betaling aan stadsdeelraden ter 
beschikking te stellen, kunnen zowel stad als 
stadsdelen profiteren van de kennis en ervaring 
die anders langzaam maar zeker zou verdwij- 
nen.
Ook taken en v o o r z ie n in g e n  die door andere 
gemeenten in een gemeenschappelijke regeling 
zijn ondergebracht omdat elk van de gemeen- 
ten apart een bepaalde voorziening niet in stand 
kan houden, kunnen door het stadsbestuur 
worden beheerd ten voordele van de stadsdeel- 
besturen.

te Waterleidingen, de Riolering, waterbeheer- 
sing en waterzuivering, de Afvalverwerking en 
het Gemeente Vervoerbedrijf.

b. H et  o rd en en  v a n  d e  r u im te
De stadsdeelbesturen zijn verantwoordelijk 
voor de ordening en inrichting van het eigen 
gebied. Zij krijgen daarvoor twee ٠ 
middelen:

3. Beveegdhedenverdeling 
tussen stad en stadsdelen

a. G e m e en te b e d r ^ v e n
Het gemeentebestuur zal een aantal grote en 
kleine gemeentebedrijven blijven beheren, 
voornamelijk omdat deze bedrijven basisvoor- 
zieningen bieden aan alle stadsbewoners en 
daarom in ongeveer de bestaande vorm ge- 
handhaafd moeten blijven om hun taken te 
kunnen uitoefenen. Tot deze stedelijke ge- 
meentebedrijven behoren het Gemeentelijk 
Havenbedrijf, het Energiebedrijf, de Gemeen-

ل . A lg e m e n e  a c h te r g ro n d
De gedachte achter de vernieuwde bevoegdhe- 
denverdeling tussen het stadsbestuur en de 
stadsdeelbesturen is de volgende. Een stads- 
deelbestuur moet de verantwoordelijkheid kun- 
nen dragen voor alle overheidstaken en voor- 
zieningen waar de inwoners dagelijks mee te 
maken hebben. Het stadsbestuur moet de grote 
lijn in de gaten kunnen houden, moet kunnen 
bijsturen, vernieuwingen stimuleren en vooral 
ervoor zorgen, dat de samenhang in Amster- 
dam blijft bestaan.
Heel globaal heeft een stadsdeelbestuur een- 
zelfde soort taken en bevoegdheden als een 
middelgrote gemeente zoals Alkmaar, ?urme- 
rend of Bussum. Het stadsbestuur van Amster- 
dam zal zich meer gaan gedragen als een 
provinciebestuur. Toch zal het stadsbestuur 
dichter bij de stadsdelen staan, zich meer met 
hen bemoeien en op een aantal beleidsterreinen 
meer gezamenlijke taken uitvoeren met de 
stadsdelen, dan zoals een provinciebestuur doet 
met ^m eenten. Voor dit wat aktievere bestuur 
is de naam ,,stadsprovincie” wel eens gebruikt. 
Wanneer de afzonderlijke beleidsterreinen 
worden bezien, kan een duidelijker beeld wor- 
den verkregen.
Het algemene beeld van ,,de stad” en ,,de 
stadsdelen” is ingewikkelder dan op het eerste 
gezicht lijkt omdat het stadsbestuur ook het 
stadsdeelbestuur is van de binnenstad, het 
westelijk havengebied en voorlopig eveneens 
van een aantal industrieterreinen die nog in 
ontwikkeling zijn, zoals Amstel 1أ آ  en Sloter- 
dijk.
Verder speelt mee, dat zowel het rijk als de 
provincie een aantal taken en bevoegdheden 
wil overdragen aan gemeentebesturen in het 
algemeen of aan grote gemeenten in het bijzon- 
der. In de toekomst kan daardoor het taken- 
pakket van het gemeentebestuur en van de 
stadsdeelbesturen veranderen.

2 ٠ A lg e m e n e  ta k e n  e n  be- 
v o e g d h e d e n  
v a n  h e t  s ta d s b e s tu u r
Voordat besproken kan worden wat de taken 
van de stadsdeelraden zullen zijn, zal eerst een 
aantal taken en bevoegdheden van het gemeen- 
tebestuur besproken moeten worden.
Het s^dshestuur van Amsterdam zal er voor 
moeten zorgen dat de stad niet uiteen valt in 
aparte dorpjes, maar dat het zijn karakter als 
stad behoudt
De samenhang tussen de stadsdelen en de groei 
van de stad zullen in een struktuurplan voor de 
stad Amsterdam worden vastgelegd. In zo’n 
plan moet een evenwichtige ontwikkeling van 
oude en nieuwe woningbouwprojekten worden 
vastgelegd, moeten de hoofdwegen voor au- 
toverkeer en openbaar vervoer worden vastge- 
steld, en parken en sportvelden, industrieterrei- 
nen en de grotere terreine voor kantoorbouw 
worden beschermd. Het struktuurplan zal het 
belangrijkste middel van het stadsbestuur zijn 
om het grondgebied van Amsterdam  te bestu- 
ren. B^emmingsplannen  en andere initiatie- 
ven van stadsdeelbesturen zullen moeten pas- 
sen in het struktuurplan dat dan ook de basis is 
voor de planning van diverse voorzieningen in 
de stad.
Stadsdeelbesturen krijgen hun financiën vooral 
uit het ,,stadsdeelfonds” . De gemeenteraad 
stelt de verdeelsleutel vast, waarmee het geld 
uit het stadsdeelfonds over de stadsdelen ver- 
spreid wordt. Dit geld kunnen de stadsdelen 
naar eigen keuze besteden. In bijzondere geval- 
len kan de stad een bijdrage aan stadsdelen 
geven voor een speciaal doel of om een 
probleem, dat zich slechts in enkele stadsdelen 
voordoet, te lijf te kunnen gaan. Omdat de 
stadsdelen hun geld zoveel mogelijk uit het 
stadsdeelfonds krijgen, zullen dergelijke subsi- 
dies bij uitzondering worden gegeven.
Het stadsbestuur zal meer mogelijkheden krij- 
gen om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, 
b.v. ten aanzien van emancipatie of de werkge- 
legenheid. In een aantal gevallen zullen nieuwe 
projekten gesubsidieerd worden totdat zij hun 
bestaansrecht hebben bewezen. Vervolgens 
kan het geld voor deze projekten in het 
stadsdeelfonds worden opgenomen. Het kan 
ook gebeuren dat de stad nieuwe ontwikkelin- 
gen langer dan een paar jaar wil stimuleren, 
omdat het ingrijpende vernieuwingen zijn. Zo 
wordt het kantoren- en industriegebied Sloter- 
dijk voorlopig door het stadsbestuur beheerd

c



tailleerde regelingen oergelaten  kan worden 
aan de stadsdelen en aan de direkteuren van de 
gemeentelijke diensten en bedrijven.
De stadsdeelbesturen benoemen de amhtena- 
ren en kunnen ook het aantal ambtenaren 
uitbreiden of inkrimpen.

ز . O pen b are  erd e  e n  v e i l ig h e id
De politie blijft onder de burgemeester. Maar 
ook stadsdeelbesturen hebben een belangrijke 
taak bij het voorkomen van kriminaliteit en bv. 
bij vandalisme-bestrijding. Stadsdeelbesturen 
kunnen een anti-racisme en anti- 
diseriminatiebeleid ontwikkelen, evenals trou- 
wens het stadsbestuur. Het stadsdeelbestuur 
kan drank- en horecavergunningen verlenen. 
Ook de brandweer blijft onder het stadsbestuur 
vallen. Het toezicht op de brandveiligheid niet.

١٢. F in a n c ië le  z a k e n
De stadsdeelraad stelt zijn eigen begroting van 
inkomsten en uitgaven op, die door de gemeen- 
teraad goedgekeurd moet worden Het stads- 
deelbestuur kan de tarieven vaststellen van de 
voorzieningen en de diensten die het aan de 
inwoners verleent. De vaststelling van gemeen- 
telijke belastingen (zoals de onroerend- 
goedbelasting) zal het stadsbestuur blijven 
doen.
Het stadsbestuur zal de stadsdeelraden vooral 
kontroleren  op hun finaneieel beheer, zodat zij 
op andere terreinen een zo groot mogelijke 
vrijheid hebben.

1. O v e r ig e  z a k e n
Het stadsbestuur stelt de grenzen van de 
stadsdeelraden vast.
Het stadsbestuur kan een projekt uitroepen tot 
,,grootstedelijk projekt” ، In dit geval moeten 
de stadsdelen meewerken aan de uitvoering van 
dat projekt.
Het stadsbestuur kan een stadsdeelbestuur ver- 
plichten om voor een bepaald beleidsonderdeel 
een plan te maken en kan een of meer 
stadsdeelbesturen verplichten gezamenlijk een 
plan op te stellen dat aan het stadsbestuur ter 
goedkeuring moet worden aangeboden.
De manier waarop stadsbestuur en stadsdeelbe- 
sturen zullen omgaan met geautomatiseerde 
gegevens van verschillende aard, moet nog 
geregeld worden. Wel zal het stadsdeelbestuur 
het bevolkingsregister en de burgerlijke stand 
bijhouden, zodra dat wettelijk mogelijk is.

B ijs ta n d s u itk e r in g e n
De stadsdeelraden zullen de bijstandsuitkerin- 
gen verstrekken en de heronderzoeken uitvoe- 
ren.
De stad zal de bijstandsuitkeringen verstrekken 
aan diegenen, die niet ingeschreven staan in het 
bevolkingsregister van een stadsdeelraad.
Het fraude-onderzoek blijft een stedelijke taak 
door de nauwe kontakten die nodig zijn met de 
politie en de officier van justitie.

O u d eren b e le id
Het stadsbestuur stelt (in overleg met de 
stadsdelen) een planning vast voor de bejaarden- 
en verpleegtehuizen in Amsterdam. Het 
kontroleert de bejaardentehuizen op de kwali- 
teit van de dienstverlening. De stadsdeelraden 
zijn verantwoordelijk voor het overige bejaar- 
denbeleid, d.w.z.:
-  sociale en kültürele aktiviteiten voor de 

ouderen;
-  aktiviteiten voor en steun aan ouderen die 

thuis wonen؛
-  het besturen van openbare bejaardentehui- 

zen, aanleunwoningen en verpleegtehuizen;
-  het stimuleren van samenwerking tussen be- 

jaardentehuizen en wijkaktiviteiten voor O U - 

deren.
Er wordt nog onderzocht of de stadsdeelbestu- 
ren de bevoegdheid krijgen om te beoordelen, 
welke bejaarden in aanmerking komen voor 
plaatsing in een bejaardentehuis.

O n d erw ijs
Het stadsdeelbestuur zal het bestuur van de 
openbare scholen vormen en vanaf 1990 van het 
openbaar speciaal onderwijs. Ook het onder- 
wijsbeleid en de daarbij behorende extra finan- 
ciële middelen worden zoveel mogelijk aan de 
stadsdeelraden overgedragen (de mogelijkhe- 
den worden nog nader onderzocht). Het stads- 
bestuur zal enkele stedelijke instellingen subsi- 
diëren.
De scholenplanning zal uiteindelijk door het 
stadsbestuur worden vastgesteld. Het stadsbe- 
stuur zal ook mogelijkheden houden om ont- 
wikkelingen in het onderwijsbeleid te stimule- 
ren.
Bezien moet nog worden hoe stadsdeelbesturen 
bij het A.B.C. betrokken kunnen worden.

De eerste groep zal het stadsbestuur zèlf blijven 
subsidiëren of beheren, terwijl het beheer of de 
subsidiëring van de tweede groep in beginsel 
aan de stadsdeelbesturen wordt overgedragen. 
De planning van welzijnsvoorzieningen en het 
ondersteunen van specialisten blijven een ste- 
delijke taak. Ook houdt het stadsbestuur de 
(financiële) mogelijkheden om nieuwe ontwik- 
kelingen en initiatieven te steunen.
Deze globale indeling wordt hieronder per 
onderdeel van het welzijnsbeleid uitgewerkt.

J e u g d z a k e n , 
m a a tse h a p p e l^ k  w e r k , e .d .
De stadsdeelraden zorgen voor de subsidiëring 
van crèches, het peuterwerk, peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven, het buurtgericht jonge- 
renwerk, de bouwspeelplaatsen en het speel- 
tuinwerk, evenals een aantal migrantenorgani- 
saties. Zij verzorgen eveneens de subsidiëring 
van het wijkopbouwwerk, het algemeen maat- 
schappelijk werk en de gezinsverzorging. Ook 
de filialen van de bibliotheken worden overge- 
dragen.
Stadsdeelbesturen kunnen hun welzijnsbeleid, 
maar ook hun overige beleidsterreinen, spe- 
ciaal richten op de emancipatie van achterge- 
stelde groepen.
De stad blijft een aantal specialistische organi- 
saties steunen (zoals b.v. de Gesproken Boek- 
bibliotheek) en instellingen die voor de gehele 
stad werken, b.v. de sleep-in. Tot de instelling 
van alle stadsdeelbesturen draagt het stadsdeel- 
bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor 
de (grotere) zorgregio’s, die welzijnsinstellin- 
gen gezamenlijk aan het ontwikkelen zijn.

V o lk sg e z o n d h e id
De eerstelijns-gezondheidszorg zal aan de 
stadsdelen overgedragen worden, voorzover 
het gemeentebestuur er iets over te zeggen 
heeft, terwijl de subsidies voor specialistische 
organisaties en aktiviteiten bij .dé stad zullen 
blijven.

g . S p o rtza k en
Alle gemeentelijke sportvelden, sporthallen en 
zwembaden worden aan de s^dsdeelbesturen  
overgedragen, die moeten zorgen voor het 
beheer en onderhoud, behalve enkele grote 
^ortvoorzieningen, namelijk de Bosbaan, het 
Jaap Eden-komplex en de Sporthal Zuid. Het 
Sloterparkbad wordt overgedragen aan de 
Sdsdeelraden, die ook het Sloterpark geza- 
menlijk zullen beheren, sportvoorzieningen 
buiten de gemeentegrenzen zal de stad blijven 
subsidiëren. De stadsdeelbesturen krijgen 
eveneens de verntwoordelijkheid  voor de bui- 
tengewone aktiviteiten op sportgebied.
De Amsterdamse sportraad regelt op dit mo- 
ment, welke Amsterdamse sportorganisaties op 
welke uren van de week een sporthal of 
sportveld mogen gebruiken. Hoewel de stads- 
deelbesturen de bevoegdheid krijgen om hun 
sportvoorzieningen te verhuren aan de georga- 
niseerde sport, wil het gemeentebestuur dit 
systeem in stand houden. Veel Amsterdamse 
sportverenigingen zijn immers niet gebonden 
aan de grenzen van de stadsdelen.
In het Struktuurplan stelt het stadsbestuur vast 
waar sportvelden en belangrijke sportvoorzie- 
ningen gepland zijn. Aan deze planning moeten 
stadsdeelbesturen zich houden.

h . K u n stz a k e n
S t^ ^ e lb e s tu re n  krijgen alle bevoegdheden 
om kunst te subsidiëren en kunstinstellingen te 
steunen, maar hun financiële middelen zullen 
beperkt zijn. De grote kunstinstellingen in 
Amsterdam zullen door de gemeente en het rijk 
gesubsidieerd blijven. De gemeentemusea, de 
Stadsschouwburg, Carré en de Stopera blijven 
stedelijk, evenals de subsidiëring van instellin- 
gen als het Jeugdtheater De Krakeling, de 
Engelenbak e.d.
De stadsdeelbesturen krijgen wel de financiële 
mogelijkheden om tadsdeelaktiviteiten op 
kunstgebied te ondernemen of te steunen, de 
B.K.R.-regeling uit te voeren en de kunstuit- 
leencentra te beheren. Alleen of in samenwer- 
king met andere stadsdeelbesturen krijgen zij 
de subsidiëring van Muziekscholen overgedra-

De mogelijkheden om de stadsdelen bij de 
kunstzinnige vorming te betrekken, worden 
nog bekeken.

i. P e r so n e e ls z a k e n
De ambtenaren van de stadsdeelraden zijn 
gemeente-ambtenaren. Alle regelingen voor de 
rechtspositie van het gemeentepersoneel zijn 
dan ook van toepassing op de stadsdeelambte- 
naren, ook de regelingen rond de herplaatsing. 
Momenteel, wordt bekeken of een aantal gede-

van de nieuwbouw en verbetering. Het stelt 
ook het aantal woonwagenplaatsen vast dat een 
stadsdeel moet aanleggen en kan een stadsdeel 
verplichten te bouwen op een plaats die in het 
struktuurplan is bestemd voor woningbouw. 
Het toewijzen van woningen aan woningzoe- 
kenden blijft ook een stedelijke taak, evenals 
het toezicht op de pensions en de overige 
verblijfsinrichting (hotels, e.d.) — dit laatste 
overigens tot 1990.

S a m en v a tten d :
de stadsdelen zijn verantwoordelijk voor de 
bouw en het onderhoud van woningen met alle 
daarbij behorende vergunningen.
De stad is verantwoordelijk voor de planning 
van nieuwbouw, het stedelijke tempo van de 
stadsvernieuwing, het toezicht op de financiële 
regelingen rondom de stadsvernieuwing en de 
woningbouwkorporaties en de verdeling van de 
woonruimte.

e. E k o n o m ie  e n  w e r k g e le g e n -  
h e id
Op het beleidsterrein ekonomie en werkgele- 
genheid zijn er geer. bevoegdheden die uitslui- 
tend door het stedelijk bestuur worden uit- 
geoefend, op één uitzondering na: grote werkter- 
reinen in ontwikkeling. In samenwerking met 
de stadsdeelbesturen en het bedrijfsleven zal 
het stadsbestuur deze aangewezen terreinen 
een aantal jaren intensief blijven begeleiden. 
Het stadsbestuur zal dan ook tijdelijk een 
aantal bevoegdheden aan zich houden, om dat؛ 
deze onmisbaar zijn voor de opstelling van een 
ontwikkelingsplan. Deze bevoegdheden zijn: 
Bouw- en milieuvergunningen, uitgeven van de 
grond in erfpacht en de aanleg van wegen. 
Normale beheerstaken (Groen, reiniging, weg- 
onderhoud) walt wel onder de verantwoorde- 
lijkheid van het stadsdeelbestuur. De volgende 
gebieden in ontwikkeling zijn inmiddels aange-

maken van de stadsdeelbesturen, d.w.z. van 
hun kennis en beleid om stedelijke plannen te 
maken.
Overigens wordt nog onderzocht, hoe de ge- 
meentegrond aan de stadsdelen overgedragen 
zal worden en welke vrijheid — vooral op 
financieel gebied — de stadsdeelbesturen zullen 
krijgen.

٠ . H et  b e h e e r  v a n  d e  o p en b a re  
r u im te
Stadsdeelbesturen krijgen een grote verant- 
woordelijkheid voor het beheer van de openba- 
re ruimte.
Het stadsbestuur legt in het struktuurplan de 
voornaamste bestemmingen van de grond vast: 
woon- en werkgebieden, parken, sportv؟ lden, 
begraafplaatsen, e.d. In het v^eersc irk u la tie -  
plan worden de stedelijke wegen en de open- 
baar vervoersroutes vastgesteld. Ook wordt er 
een stedelijk hööfdvaarwegennet opgesteld.
Het stadsbestuur beslist over de inrichting van de 
Stedelijke wegen en de routes voor het open- 
baar vervoer. Het beheert eveneens de hoofd- 
vaarwegen.
De stadsdeelbesturen hebben de zorg voor 
aanleg en onderhoud van:
- alle overige wegen, straten, pleinen, paden en 
stoepen;
٠ alle groenvoorzieningen, behalve het Amster- 
damse Bos en het Gaasperpark. De Sloterplas 
met bijbehorend park, het Westerpark en het 
Vondelpark zullen in beheer gegeven worden 
van de betrokken stadsdelen gezamenlijk;
- alle grachten, wateren, plassen, e.d., die niet 
tot de hoofdvaarwegen behoren, dus ook het 
aanwijzen van ligplaatsen voor woonboten;
- de sportvelden, begraafplaatsen en overig 
gebied;
- het reinigen van het stadsdeel (zowel vegen 
als ophalen van huisvuil en bedrijfsvuil);
- milieubeheer (zoals de hinderwet), met inbe-
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wezen: de (te vernieuwen) industriegebieden 
Amstel I en II, het kantoren- en industriege- 
bied Amstel III, omgeving Amstelstation en het 
wetenschappelijk centrum w ^ergraafsm eer.

S a m en v a tten d :
Stad en stadsdelen zijn samen verantwoordelijk 
voor de ekonomie en de werkgelegenheid. 
Over het algemeen zal het stadsbestuur zich 
inzetten voor de hoofdlijnen van beleid en de 
grotere projekten. Stadsdeelbesturen zullen 
ziçh vooral voor de kleinschaliger bedrijven 
kunnen inzetten.
Er kunnen nieuwe bureaus ingesteld worden, 
zoals een wervingsbureau en een onderzoeks- 
bureau, die voor de stad èn de stadsdelen 
werken.
Enkele grote kantoor- en industrieterreinen, 
die nog in ontwikkeling zijn, zullen voorlopig 
gezamenlijk door de centrale stad en de stads- 
deelbesturen worden b e s t u u r d .

f، W elzijn
Een aantal w ^ijnsvoorzio ingen  wordt recht- 
streeks door het rijk gesubsidieerd (b.v. de 
kinderbescherming, het arbeidsbureau), door 
landelijke instanties (b.v. de kruisverenigingen 
door de ziekenfondsen), of wordt door partiku- 
lieren uitgevoerd (zoals huisartsen).
Ook het gemeentebestuur subsidieert een groot 
aantal welzijnsvoorzieningen. Een aantal daar- 
van is identiteitsgebonden, zoals het Joods 
Maatschappelijk Werk, of gericht op een kleine 
groep die over de gehele stad verspreid woont. 
Daarnaast zijn er welzijnsvoorzieningen, waar- 
van de aktiviteiten zich duidelijk in de stadsde- 
len afspelen.

grip van het baggeren van de vaarten en sloten;
- verkeersborden, v^keerstekens, gebruik van 
de openbare weg, e.d.;
- de stadsverlichting.

d. W o n in g b o u w  e n  w o n in g -  
v e r b e te r in g .
Op dit moment stelt het rijk verdergaande 
beperkingen aan de vrijheid van de gemeenten 
om gesubsidieerde woningen te bouwen. Deze 
rijksbeperkingen zijn ook in de stadsdelen 
voelbaar.
Stadsdeelbesturen bereiden projekten voor 
nieuwbouw of wonin£bouwverbetering voor en 
dienen deze jaarlijks bij het stadsbestuur in. Dit 
bestuur voert de besprekingen met het rijk over 
de toewijzing van het aantal projekten. De stad 
verdeelt de toegezegde subsidiebedragen over 
de stadsdelen. Als basis voor de planning van 
nieuwbouw en vernieuwbouw dienen vierjaren- 
programma’s van zowel de stadsdelen als de 
centrale stad. Deze programma’s zijn uiteinde- 
lijk gebaseerd op het struktuurplan en de 

, bestemmingsplannen.
Stadsdeelbesturen kunnen woningen kopen (al 
of niet voor verbetering), wikkelen de huursub- 
sidies af, geven g ^ ^ n te g a ra n tie s  voor koop- 
woningen en subsidies voor woningverbetering. 
Ook geven zij bouwvergunningen af, zijn belast 
met het bouw- en woningtoezicht en zien toe op 
de brandveiligheid. Zij beheren eveneens de
woonwagencentra.
Het stadsbestuur behoudt het financiële toe- 
zicht op de woningbouwkorporaties, regelt de 
(voor)financiering van woningwetwoningen en 
bewaakt in algemene zin de kosten en kwaliteit


