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ACHTERSTALLIG ONDERHOKD? 
WEIGERDE HUURVERHOGING!

PIEREWAAIEN IN ^E HOUTHAVEN
zaterdag 30 mei 1987 

van 10 -17 uur 
op de pontpier - begin Tasmanstraat

HAVENBRADERIE
TELANDENTEWATER

met o.a.
nationale sleepboten manifestatie 

bezichtiging sleepboten 
tochten door houthaven en omgeving 

maak een trip op woestijnschepen 
luchtvaart met helicopterdemdnstratie 

velerlei stands en attract es
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de verhuurder, u  heeft echter m eer mogelijk- 
heden om uw verhuurder tot £0ed onderhoud 
te dwingen, u  kunt bouw- en woningtoezicht 
in$chakelen of desnoods via de rechter het 
uitvoeren van herstelwerkzaam heden afdwin- 
gen. Accepteer nooit gebreken aan de woning 
die u overlast bezorgen, u  heeft recht op goed 
onderhoud. H et c w s  wil u daarbij graag 
helpen-

Huurkommissie
Als u de huurverhoging wilt weigeren, moet u 
een formulier invullen waarop u uw klachten 
vermeld. D at formulier is verkrijgbaar bij het 
CWS. H et formulier stuurt u op aan de ver- 
huurder. Deze kan 2 dingen doen. De eerste 
mogelijkheid is het aksepteren van de bezwaren 
en de huurder gelijk geven. D e huurder hoeft 
de huurverhoging dan niet te betalen. Meestal 
hoort de huurder dan niets van de verhuurder. 
De tweede mogelijkheid is dat de verhuurder 
niet akkoord gaat. De huisbaas moet het 
formulier dan doorsturen naar de huurcommis- 
sie. De huurcommissie is een door de regering 
ingestelde arbitragekommissie. Zij beslist bij 
geschillen over de huur, in dit geval de huurver- 
hoging. Een vertegenwoordiger van de huur-

Lees verder op pag. 6

van Amsterdamde haven, ,t kloppend

Zover hoef، u het niet te laten komen: weiger eerder huurverhoging!

Huurverhoging weigeren is een van de midde- 
 -len om uw huisbaas te wijzen op zijn onder ر

houdsplicht. Vaak zal dat echter niet leiden tot 
het uitvoeren van de benodigde reparaties door

berekend, laten zien hoe onrechtvaardig dit is. 
Mensen met een minimum inkomen betalen 
vaak meer dan 20% van hun inkomen aan huur. 
De meeste huurders m et een inkomen van 1,5 
maal modaal betalen daarentegen slechts 15% 
van hun hogere inkomen aan huur. Rechtvaar- 
dig? Ook berekende het ministerie dat de 
bewoners van een koopwoning een kleiner deel 
van hun inkomen aan woonlasten gaan beste- 
den in het volgend jaar, terwijl de huurders 
meer gaan verwonen. Rechtvaardig? Nee, <س  

uit deze cijfers blijkt weer dat dit kabinet de 
hogere inkomens bevoordeelt.

Achterstallig onderhoud
u  betaalt huur, in ruil daarvoor staat u een 
woning ter beschikking. De huisbaas moet dat 
huis in goede staat houden, u  heeft immers 
recht op waar voor uw geld. In praktijk 
verwaarlozen echter veel verhuurders hun WO- 
ningen. In het kader elders op deze pagina 
staan de belangrijkste onderdelen van de WO- 

ning opgesomd. u  kunt aan de hand daarvan 
bekijken of uw woning gebreken vertoont, die 
weigering van de huurverhoging mogelijk ma- 
ken. Die gebreken m oeten echter wel geruime 
tijd voor de aanzegging van de huurverhoging 
bij de verhuurder bekend zijn.
Ook een aanschrijving van Bouw- en Woning- 
toezicht is voldoende reden voor weigering van 
de huurverhoging. Een aanschrijving is een 
brief van de gem eentelijke dienst Bouw en 
Woningtoezicht waarin deze de verhuurder 
wijst op zijn plicht om een aantal gebreken te 
herstellen. Bij het C.W .S. (adres onderaan dit 
artikel) kunt u navragen of er een aanschrijving 
op uw woning rust.

Eind mei zal bij iedere huurder weer de 
bekende brief van de huisbaas door de brieven- 
bus vallen: de aanzegging van huurverhoging. 
Dit jaar zal die voor de meeste woningen 2% 
bedragen. D at betekent dus weer een verho- 
ging van de woonlasten met tientallen guldens 
per jaar.
Voor veel huurders in onze buurt zijn er echter 

' * om aan de huurverhoging te 
ontkomen. Een huurder hoeft immers geen 
huurverhoging te betalen, als zijn woning slecht 
wordt onderhouden. Een korte wandeling door 
de buurt laat al snel zien dat, ondanks de 
stadsvernieuwing, nog steeds veel woningen 
gebreken vertonen. Weigering van de huurver- 
hoging is voor de bewoners van deze woningen 
een, in de wet vastgelegd recht. D it artikel 
beschrijft hoe u de huurverhoging kan weige- 
ren.

Amsterdamse staatssekretaris 
Onlangs is de staatssecretaris voor de volkshuis- 
vesting vervangen. Brokx ging en H eerm a 
kwam. Staatssecretaris H eerm a is jarenlang 
wethouder geweest in Am sterdam . Je zou dus 
mogen verwachten dat hij de financiële proble- 
men in de Amsterdamse wijken kent. Als 
wethouder in Amsterdam onderschreef hij brie- 
ven van de gemeente waarin deze de gevolgen 
van de hoge woonlasten voor de lage inkomens 
bij de regering aankaartte. Nu hij zelf staatsse- 
cretaris is, is hij dat kennelijk vergeten. W ant 
ook onder zijn bewind gaan de huurverhogin- 
gen gewoon door. En u zult weer een groter 
deel van uw inkomen aan huur moeten gaan 
betalen (als u de huurverhoging niet weigert). 
De volgende cijfers, door het ministerie zelf



HIIL? VERLENING kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardamm erbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaarndam.
Het redaktieadres is: ?©lanenstraat 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 r t ik e le n /b r ie ^ o ^ e rk in g e n /su g g e s -  
ties sturen naar het redaktieadres.

De redaktie behoudt zieh het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit ١١٧١١١١١١٢̂  werkten mee: Bob M orriën, 
Nel Breedveld, Korine Cheizoo, Hans van 
Gasteren, Joger de Jong, G erda Lasschuit, Bert 
Helmers, Hugo Rompa.

Drukkerij: Dijkman. Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij julinummer: 2 juni.

Als u vragen heeft over aktiviteiten voor 
ouderen hier in de buurt, of advies wilt hebben 
over hoe allerlei instanties werken en hoe u 
bepaalde formulieren moet invullen; als u 
vragen heeft over een bejaardeneentrum  of 
thuishulp, óf als u gewoon even wilt komen 
kennismaken, bent u altijd van harte welkom 
op de W ijkpost voor G uderen, H outrijkstraat 
1 ل6م ل4-ل  Mijn spreekuren zijn: dinsdag, don- 
derdag en vrijdag van 2 ل0-ل  uur ,s morgens. 
Telefonische ben ik bereikbaar op tel: 82.96.94. 
Met vriendelijke groeten:

JAN WILLEM BREUK

WIJKPOST VOOR 
OUDEREN:
WISSELING VAN DE 

WACHT

Na bijna aeht jaar hier in de buurt te hebben 
gewerkt is Hans Musman per half april 1987 
naar een andere baan vertrokken. D e laatste 
jaren had Hans naast het werk op de Wijkpost 
voor Ouderen een studie gevolgd voor hypno- 
therapeut, en hij had nu de kans om per 1 mei 
op een praktijk in Am sterdam  te gaan werken. 
Hans had in al die jaren hier in de buurt een 
grote ervaring opgebouwd, en een ieder die 
informatie en advies wilde hebben over bijvoor- 
beeld het Ziekenfonds, ingewikkelde formulie- 
ren, thuishulp, de buurtbus of een plaatsje in 
een bejaardencentrum  of een verpleegtehuis, 
kon bij Hans altijd terecht. H et spreekt natuur- 
lijk van zelf dat de ouderen uit de buurt nog 
steeds met al hun vragen en problem en van 
harte welkom zijn op de Wijkpost!
Sinds begin april werk ik nu hier in de buurt op 
de W ijkpost, en alhoewel ik natuurlijk nog niet 
die grote ervaring heb die Hans Musman hier 
heeft opgedaan, zal ik mijn uiterste best doen 
om samen met u een oplossing voor uw vragen 
en problemen te vinden. Ik ben nu druk bezig 
met mijzelf in deze buurt en haar problem en in 
te werken, en ik ben er van overtuigd dat we 
samen binnenkort de W ijkpost weer als van 
ouds kunnen laten draaien. Als in de.m aand 
juni dan ook de tweede nieuwe kracht aan de 
slag kan gaan, zal de W ijkpost voor O uderen 
weer volop in bedrijf zijn.

het ziekenhuis of een andere instelling m؟ oet 
We helpen bij de voorbereiding op een - 
verblijf-in het ziekenhuis of verpleeghuis.

- We begeleiden zieken en hun familieleden bij 
het leren omgaan en aanvaarden van hun 
ziekte of handicap,

- We proberen te ondersteunen bij het sterven 
en het verwerken van het verlies 

— H et uitlenen van artikelen die bij de verple- 
ging thuis nodig zijn 

- We trachten bij ons werk mensen niet afhan- 
kelijk maar juist zo zelfstandig mogelijk te
maken.

In de volgende buurtkranten zullen deze punten 
gebreider worden behandeld؛ ، .u 

u kunt een beroep op ons doen door het 
jkgebouw te bellen (maandag tm. vrijdag van؛w 

(31 00 84 .:één tot twee uur op tel. nr

Aan de hand van een serie artikelen proberen 
wij duidelijk te maken wat de wijkverpleging 
precies doet.
In de eerste plaats is de hulpverlening gratis als 
je aanvullend verzekerd bent bij het zieken- 
fonds, anders kost een lidmaatschap (van de 
kruisvereniging) /  43,- per jaar.
Waar kan hulp worden aangevraagd en wat 
doen we?

-  We geven voorlichting: over medicijnen, 
voeding en dieet. En over verpleging van 
zieken thuis.

 We kunnen u uitleggen wat een ziekte ب
betekent en waarvoor een bepaalde behande- 
ling wordt toegepast

-  We helpen met de verpleging en verzorging 
van zieken thuis، We geven u thuis hulp, die 
het mogelijk m aakt langer in uw eigen 
omgeving te blijven en voorkomt dat u naar

w e g w i j z e r
voor roensen zonder werk
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ADRESSEN/SPREEKUREN

Wykopbouworgaan Spaarndamıııer- en 
Zeeheldenbuurt
Polanenstraat 174, tel. 829773.
Ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur.

Comité Wykverbetering Spaarndammerbuurt
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853 
Dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 
uur.

Wykverpleging
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, 
W esterpark 2. Tel. 840031.

Wykpost ¥٠٠٢ bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.30 tot 11.00 uur. H outrijkstraat 114/116, tel.
829694.
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur bereik- 
baar. H ^rlem m erstraat 130, tel. 261208. 

AdvokatenkoHektief Spaarndammerbuurt 
Maandag van 16.00-18.30 uur, Knollendam- 
straat 11-13, tel 868687.

Sociaal 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 tel. bereikbaar op 
829302■

Sociaal Raadsl.
Bokkinghangen, Barentzplein 65.
Spreekuur dinsdagmorgen 10.00-11.30, tele- 
foon 234422.

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, te l.842530;
Maandag en donderdag van 10.00 to t 11.30 uur 
Barentszplein 65, tel. 234422.

Stichting Houtrak, soc. med. centrum 
H outrijkstraat 114-116, tel 828296. 

Buurtmaatschappel؛jk werk 
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur in buurthuis 
Verzet, Hem brugstraat 156a, tel. 840124. 
Maandagavond van 2 0 2 2 . 0 0 س-  uur in buurt- 
huis Straat en Dijk, H outm anstraat 2, tel. 
247589 (woensdagoehtend ook telefonisch 
spreekuur).

Schoolmaatschappel؛jk werk ABC
Overtoom 16, telefoon: 164051.

Huisartsen:
Barend v. Duin +  Joop ?ooi
H outrijkstraat 114-116, tel. 828552;’

F. Garnier
H outrijkstraat 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.

Fysiotherapie
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ,s morgens van 10.00-11.00 uur, Ba- 
rentszplein 65, tel. 220572.

R. A. van Dantzig
Spaarndammerstraat 57 hs. tel. 8 س86ث  Verzor- 
gingstehuis de Bocht, tel. 861131, ?olanen- 
straat 6.

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 spaarndam m erbuurt (Wes- 
terpark).

Verloskundige
Dinsdag van 10.00-12.00 uur op afspraak, tel. 
843996, H outrijkstraat 114-116.

Hulp aan daklozen
Opvang- en Begeleidingscentrum HVO- 
Roggeveenstraat voor één- en twee- 
oudergezinnen en alleenstaande vrouwen. 
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam-C, 
telefoon: 020-246711 en 263800.

SPORTSPREEKUÜR VAKANTIEAKTIVITEITEN 1987
Buurthuis: Maandag 3 aug/vrijdag 14 aug. 
allerlei aktiviteiten in Verzet.
Informeer daarvoor tel.: 840124.
Op kamp met: Speeltuin Spaarndammer- 
kwartier en de kinderboerderij.
Vervelen is er haast niet bij met zó’n up-to 
date programma. Nadere gegevens volgen 
via de welbekende affiches in de buurt.
Tot ziens op de zonovergoten plekjes of de 
binnen-speelakkommodaties in onze buurt. 
Info: Sportleiders T. Raap/Hellen Velders 
Bredius tel.: 847172/863922. Nb. start winter- 
programma Bredius maandag 21 septem ber 
1987■

Een keur van aktiviteiten voor:
— jeugd
— volwassenen

De organisatie is grotendeels in handen van het 
Vakantie Comité Amsterdam /D ienst voor de 
Sport en de buurtgebonden sportleiders.

★ Zondag 5 juli openlucht-trimloop, tevens
wandeltocht

Dit keer gaan de buurtbewoners even de

buurt uit om in het Vondelpark o.l.v. de 
buurtgebonden sportleiders de volgende af- 
standen te overwinnen: 3 km, 6 km, 9 km, 12

Start: 14.30 uur openlucht-theater Vondel- 
park. Na afloop van deze gratis loop een 
verrassing voor iedereen.
^ rth a l/z w e m b a d . 3 weken lang van maan- 
dag 6 juli t/m vrijdag 24 juli. Sport/spel en 
w ^c-zw em aktiv iteiten in het grote Bredius 
sportkomplex. E .e.a . zoveel mogelijk in 
samenwerking met kinderboerderij, de 
S.A.N. enz. Elke dag van 12.00-17.00 uur. 
Tevens: Circus-kermis-spookhuis, wassen- 
beeldenmuseum-groot luchtkasteel enz.

AKTIVITEITEN IN BUURTHUIS ‘VERZET*
Hembrugstraat 156 
1013 xc Am st e rdam

Ouderen vakantie-week,
Arcen, Noord-Limburg 
4-11 juli, 1987
Vanuit het buurthuis „Verzet” wordt er dit jaar 
een vakantieweek voor ouderen, boven de 55
jaar, georganiseerd. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij أ أ Wie het eerst komt, wie het eerst maal ا t ؛؛؛
We gaan met maximaal 35 personen, en er gaan 
2 personen als begeleiding mee.
H et verblijfscentmm is gelegen in het fraaie 
Noordlimburgse A rcen, gelegen in de bossen/ 
luxe 2-pers. slaapkamers/de ruimte is voor 
iedereen toegankelijk.
De prijs per persoon bedraagt: / 370,-. Hierin 
is inbegrepen: vervoer A ^sterdam /A rcen , ver- 
blijf, vol^pension en diverse aktiviteiten.
Meer informatie? Komt u gerust even langs, 
elke maandagmiddag van 16.00-18.00 uur. Of 
u kunt bellen: 840124 en vragen naar Cees 
Huisman of Katrien van Haaster.

Pottenbakken en boetseren- 
cursus
Klei is eeuwenlang een grondstof voor sier- en 
gebruiksvoorwerpen. H et kneden, vormen en 
bakken en glazuren zijn technieken die al 
duizenden jaren en door bijna alle culturen 
worden toegepast. Vanwege de vele toepas- 
sin g s^g e lijk h ed en kan iedereen met dit 
boeiende materiaal prachtige dingen maken.
Beginners en gevorderden kunnen de lessen 
volgen, maar u kunt ook individueel aan de 
slag. Een ander voordeel van deze cursus is, dat 
u zich kan opgeven voor telkens een maand, 
dus als u zich eens wilt oriënteren is dit een 
geschikte kans.
G erda Roodenburg begeleidt de cursus in het 
buurthuis en is te bereiken onder telefoonnum- 
mer: 717576. De kosten zijn per maand, vooruit 
betalen, / 20,- (incl. materiaal en bakken)

Vrijwillig(st)ers gevraagd 
voor de Nederlandse les aan
In het buurthuis worden op de volgende dagen 
Nederlandse lessen gegeven, aan buitenlan-
ders:

Maandagmiddag van 13.15 tot 15.15 Interna- 
tionale Vrouwen-groepen (met kinderopvang)
Dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 Intern.
Gemengde groepen
Donderdagmiddag van 13.15 tot 15.15 Intern.
Gemengde groepen
Zondagavond van 19.00 tot 23.00 Intern.
Gemengde groepen.

Heeft u interesse om Nederlandse les te gaan 
geven of wilt u meer weten? Bel dan het 
buurthuis op: 840124 (vragen naar Ineke of 
Katrien). Er zijn geen specifieke eisen aan 
verbonden; er vindt allereerst een gesprek 
plaats, waarna bekeken wordt, van beide kan- 
ten, of het wat voor u is. fo to  H. Rompa

3



EGEN APARTHEID?

Tham i (21 jaar, gevlucht uit Zuid-Afrika): 

”We willen ons land bevrijden van apart-

اممام'مح . We verzetten ons tegen de beulen.

We vechten voor ءء« vrij, democratisch 

H  en non-raciaal Zuid-Afrika. Daarvoor 
vraag ik uw steun.”

GIRO 7155 ء

t .n .v. a n t i- a p a r t h e id sb e w e g in g  n e d e r la n d  

O .V .V .  st e un  a n c
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In de Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt heeft 

men besloten een buurt- 

band aan te gaan met 

Alexandra, een zwarte 

townsh؛p in Zuid-Afrika. 

Doel van deze buurtband 

is solidariteit met de 

strijd te g e n apartheid te 

verbinden met de anti- 

racistische strijd hier in 

onze buurten.

BUURTAKTIE TEGEN 

SHELL POMP OP 22 MEI
Het a^rtheidssysteem in Zuid-Afrika kan ge- 
rust het ergste onderdrukkingssysteem ter we- 
reld worden genoemd. Als enige land ligt het 
raseisme er in de wet vastgelegd. In Zuid- 
Afrika is het verzet nu zo heftig en de onder- 
drukking zo hevig, dat gesproken kan worden 
van een regelreehte burgeroorlog.
De wijze waarop wij er in Nederland aan 
kunnen bijdragen dat de ondergang van de 
Apartheid met zo min mogelijk geweld gepaard 
gaat, is het zoveel mogelijk verbreken van alle 
kontakten met het ̂artheidssysteem . Daarom 
strijden tal van groepen in Nederland voor een 
boycot van Zuid-Afrika. D e aandacht richt zich 
er vooral op om Shell uit Zuid-Afrika te 
krijgen.

Deze multinational van Nederlandse origine 
v e ru it een sleutelrol bij de energievoorziening 
van Zuid-Afrika, een land dat zelf heel weinig 
aardolie heeft. Shell levert dan ook aan het 
leger en de politie van Zuid-Afrika. 

ApartheidsPomp Westerdoks-
،1p لل

Aan de W esterdoksdijk staat een grote Shell- 
pomp; een goede plaats om te dem onstreren 
tegen Shell’s aanwezigheid in Zuid-Afrika. o p 
vreedzame wijze vanzelfsprekend om de auto- 
mobilisten te overtuigen niet m eer bij Shell te 
tanken.
De eerste dem onstratie vanuit onze buurten bij 
de Shellpomp op de W esterdoksdijk was op 
vrijdag 22 mei.
Inlichtingen over vervolgakties by ,t wijkcen- 
trum De Gouden Reael tel 220514 (bernard) 
Gouden Reael Anti ^artheidsgroep
(G.R.A.A,G.)

?aul Denekamp

SHELL SMEER 

UIT ZUID-AFRIKA!
in de jaren zestig, werd naar het buitenland 
verbannen toen het ANC tot illegale organisa- 
tie was verklaard. H et eerste gastland was 
Tanzania, waar in de hoofdstad D ar Es Salaam 
gebruik werd gemaakt van de kortegolfzender. 
Op dit moment bevindt het hoofdstation zich in 
Lusaka (Zambia).
De studiosets, die nodig zijn om program m a’s 
te maken, de telexapparatuur en de opleiding 
van de r^iom edew erkers, werden vanuit Ne- 
derland geleverd door ,,Om roep voor radio 
Freedom” . In 1982 werd deze om roep opgezet 
door technici en programmamakers in samen- 
werking met de Anti A partheids Beweging 
Nederland.

We hebben nogal wat radiozendam ateurs in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. We roe- 
pen jullie op om ideeën in het kader van 
de Buurtband te ontwikkelen.
Zo is er erg veel te bedenken؛ to t aan ,,schakers 
en dammers tegen apartheid” toe. W ant het 
doel van de bevrijdingsstrijd is een niet- 
racistisch Zuid-Afrika, waar blanken en zwar- 
ten als gelijken, desnoods in rivaliteit, leven. 
Maar nü is Zuid-Afrika een bloederig schaak- 
bord, waar wit begint, m aar mede door onze 
solidariteit; niet zal winnen.

Juni aktiemaand
De Nederlandse regering is tégen apartheid. 
Maar het daadwerkelijke verzet tegen het 
apartheidsregime steunt ze niet. D e regering 
wil geen boycot van Zuid-Afrika en wil ook niet 
praten met het ANC. Minister van den Broek 
praat liever met de regering-Botha. Van den 
Broek wil ook niet dat alle zwarten nu stem- 
recht krijgen. Volgens hem is het volk daar nog 
niet aan toe. D aar m oeten wij scherp stelling 
tegen nemen en tegelijkertijd daadwerkelijk 
het ANC steunen. D aarvoor is juni als aktie- 
maand (met geld-inzamelingsacties voor het 
ANC) uitgeroepen door de A A BN en het 
KZA. G eef je op voor de collectes en acties؟؟؟ 
Aktie bij de Shell-pomp W esterdoksdijk 
Shell is een dankbare steun voor het apartheids- 
regime. Shell vervult een sleutelfunktie bij de 
energievoorziening van Zuid-Afrika en levert 
aan het Zuid-Afrikaanse leger en de politie, die 
in de townships de zwarte bevolking met een 
overmacht aan m aterieel onderdrukt.
Vrijdag 22 mei van half 5 to t half 6 organiseert 
de G R A A G (Gouden Reael Anti Apartheids- 
groep) een boykot-aktie van de Shell-pomp aan 
de Westerdoksdijk.

17 Mei, de solidariteitsdag met de anti- 
apartheidsstrijd, is voorbi]. De Buurtband tus- 
sen onze buurt en Alexandra in Zuid-Afrika is 
gepresenteerd، We gaan d؛Ê band, maar ook de 
band tussen zwarte en witte buurtbewoners 
onderling, verstevigen. Allerlei ideeën kunnen 
uitgewerkt worden. B؛jvoorbeeld door de bewo- 
nerscommissies, de h u u rd csv e rn i^ g en , het 
CWS en het AKZ; want evenals in onze buurt 
z^n er in Alexandra plannen voor woningverbe- 
tering gemaakt.

Renovatie in Alexandra
Het plan uit 1979 betekende kaalslag voor de 
meeste van de 4000 woningen uit fase 1 en 2. 
Ook de indeling van de straten zou volledig 
gewijzigd worden. D e plannen waren gemaakt 
door het apartheidsbestuur in samenwerking 
met het zwarte bestuur van Alexandra. Tegen- 
woordig heeft dit bestuur geen enkele steun van 
de bevolking meer. De mensen kregen autobus- 
sen als wisselwoningen toegewezen. Nu begint 
niemand daar meer aan, want men vreest dat 
deze niet tijdelijk, maar definitief zullen zijn. 
De paar nieuw gebouwde woningen zijn name- 
lijk voor 99% van de bevolking onbetaalbaar. 
Alleen enkele bestuurders en mensen van 
buiten wonen er،

Radio Freedom
Ook de zendam ateurs en radiopiraten uit onze 
buurt kunnen wat doen. De radiozender van 
het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) heet 
Radio Freedom. V anuit Angola, M adagascar, 
Ethiopië en Zam bia zijn er dagelijks uitzendin- 
gen. Radio Freedom , in Zuid-Afrika opgericht
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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: ,t Turfschip, Roggeveenstraat 12

Het AKZ en de bewoners 
van huizen die niet 
van de woningbouw zijn

Uit reacties in de buurt krijgen dc leden van het 
A KZ het idee dat men van mening is dat het 
AKZ een verlengstuk is van de woningbouw- 
vereniging. Dit is een grote vergissing die velen 
maken.

De doelstelling van het A K Z is nl. de leefbaar- 
heid van de buurt zoveel mogelijk te bevorde- 
ren voor alle bewoners uit de Zeeheldenbuurt. 
Door het grote bezit aan woningen van de 
woningbouwvereniging Labor/Eigen H aard 
lijkt het misschien wel dat wij alleen voor die 
bewoners werken, m aar nogmaals, dat is een 
vergissing. De bewoners van de partikuliere 
huizen kunnen met hun klachten over onder- 
houd, huren en huurverhoging ook bij ons 
terecht op ons spreekuur in het Turfschip in de 
Roggeveenstraat 12 op dinsdag van 13.30-15.30 
uur, waar u  met raad en daad terzijde wordt 
gestaan voor zover het in ons vermogen ligt. 
Door onze contacten met de am btelijke pro- 
jektgroep van de gem eente zijn wij op de 
hoogte van de aanschrijvingen die van de 
gemeente uitgaan over het onderhoud van Uw 
woning, dus als u  meent dat de eigenaar van 
Uw woning in gebreke blijft aan zijn, door de 
gemeente opgelegde verplichtingen, kom dan 
naar het spreekuur. Vaak is er door een 
telefoongesprek met de juiste persoon of in- 
stantie veel te bereiken.

A K Z

Ingemetselde boom 
leeft voort
Bij het renovatieprojekt Zeeheldenbuurt werd 
een mooie boom wel 12ال m eter hoog ,,om- 
muurd” met overgebleven cementspecie. Zo- 
wel buurtbewoners als afdeling groenvoorzie- 
ningen (gemeente) waren overtuigd dat de 
boom daaraan dood zou gaan. Echter, een 
attente buurtbewoonster kon een grote mond 
krijgen van de aannem er. Afdeling groenvoor- 
zieningen beloofde herhaaldelijk om te komen 
kijken en praten. Maar ja , het was met al die 
feestdagen wél druk... En, buurt, welbedankt 
voor het goede opletten.
Tenslotte heeft het A K Z op 5 mei aan de 
uitvoerder gemeld, dat we wel een foto in onze 
buurtkrant zouden zetten: ,,H oe een aannem er 
omspringt met het schaarse buurtgroen” . De- 
zelfde middag werd de cementberg verplaatst. 
En zo redde een (niet-gemaakte) buurtkrantfo- 
to de boom.
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S?REEKUUR SOCIAAL ̂DSLIEDEN IN ZEEHELDENBUURT

Met ingang van 2 juni 1987 zal er een spreekuur van de Sociaal raadslieden uit de 
Knollendamstraat worden gehouden in de Zeeheldenbuurt. H et gaat ٠١١١ een experiment tot 
januari 1988 en als het succesvol blijkt kan het wellicht worden voortgezet. H et spreekuur 
wordt gehouden op: elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 1 3 0  uur ل.
CENTRUM BOKKINGHANGEN 
Barentzsplcin 65, telefoon: 234422
u  kunt op dit spreekuur terecht voor alle zaken waarmee u normaal naar het Sociaal 
Raadslieden-spreekuur in de Knollendamstraat ging of gaat. Daarbij kunt u denken aan 
hulp bij vragen over: regels en wetten, belastingpapieren, woon- en huurzaken, uitkeringen, 
studiebeurzen etc. H et bezoeken van het spreekuur is gratis. ٧٠٠٢ Turks en Arabisch 
sprekenden kan telefonisch de hulp ingeroepen worden van een tolk.

DE KANTONRECHTER DOET 
NOG GEEN UITSPRAAK!

175 ngsfeest. Maar liefst؛bevri]d ؛]؛،vierde de Zeeheldenbuurt gezamenl ٠? 5 ٠١٠؛ 
kinderen deden vol animo mee met oude en nieuwe spellefy’es zoals zaklopen, 
blikgooien, sj'oelen en letters zoeken door de buurt „bevri]ding” . De tu intjes in de 

rk Hartoghstraat staan er dank zij de hulp van vele bewoners weer fleurig by.؛D 
En nu maar hopen dat iedereen In de straat er weer voor zorgt dat alles er l،^l، uit 
blijft zien• De honden eruit, de bloemetjes erin, de hekken héél, en af en toe eens
gieten by grote droogte.

(.Dirk Hartoghstraat — bloemenstraat (AKZ 
5. --------------------------------------------------------------------------

re aanhangig gemaakt. In de eerste procedure 
komt alleen de juistheid van de uitspraak van de 
huurcommissie aan de orde. In de dagvaarding 
staat de huurschuld centraal, met name de 
vraag of er inderdaad sprake is van een huur- 
„schuld” . De behandeling van deze procedure 
vindt vermoedelijk pas plaats over een half 
jaar. Tot die tijd blijven de bewoners in het 
ongewisse.
Wij vragen ons af of de rechter soms moeite 
heeft met deze zaak. Wij houden u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

cw s

Op 23 april zou de kantonrechter uitspraak 
hebben gedaan in de zaak van de woningbouw- 
vereniging ,,D e D ageraad” tegen de bewoners 
van de Oostzaanstraat. In de vorige afleverin- 
gen van deze krant hebben wij u daarover al 
uitvoerig bericht. De rechter besloot echter 
anders

Op 13 april kregen wij bericht dat de rechter 
zijn uitspraak opschortte to t aan de behande- 
ling van de dagvaardingsprocedure. De woning- 
bouwvereniging had namelijk naast de verzoek- 
schrift-procedure ook een da^ard ingsprocedu-
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KLACHTENLIJST
Onderdeel Aard van de klacht

Dak ه 
Dakgoten ه 
Schoorstenen ٠ 

0 G ev^^huitenm uren 

Schilderwerk buiten ه
______________________________0 Hysbalk

Vochtigheid/lekkage ٠ 
Tocht ه

O Balkon/veranda/dakplatje 

0 Ramen/kozijnen/deuren 

0 Hang- en sluitwerk 

Trappen en trapportaal ه 
0 (Elektrische) deuropener 

Schilder- en stucwerk trappenhuis ه 
0 Vloeren en plinten 

O Plafonds 

O Binnenmuren 

Binnendeuren ه 
n g n  vloeren&؛O Verral 

O Loszittende vloerdelen 

Aanrecht en -bak ه 
O Trapleuningen 

entrale verwarming€ ه 
Gasleidingen ه 

O Elektrische bedrading 

Waterleiding en sanitair ه 
O Riolering en waterlozing 

Erfafseheiding en schuttingen ه

Vervolg van pagina L

KEN N I S IS M A CH T

Huursubsidie
Nog steeds vragen veel mensen geen huursubsi- 
die aan die er wel reeht op hebben. Deze 
mensen betalen dus m eer huur dan nodig is. Als 
u vermoedt dat uw huur te hoog is in verhou- 
ding tot uw inkomen, vraag dan altijd huursub- 
sidie aan. Baat het niet, dan schaadt het niet. 
Inlichtingen kunt u krijgen bij de gem eentelijke 
dienst volkshuisvesting, afdeling huursubsidie 
tel.: 659 ل7ل  of bij het cw s.

Informatie
De huurverhoging is omkleed m et vele regels 
en procedures. H ierboven hebben we de hoofd- 
lijnen uiteengezet. Als u m eer informatie wilt 
of hulp wilt hebben bij het invullen van het 
formulier, kunt u terecht bij het comité wijk- 
verbetering spaarndam m erbuurt. O m dat er ten 
tijde van de huurverhoging altijd zeer veel 
mensen ons spreekuur bezoeken, hebben we 
dan extra spreekuren. De spreekuren worden 
gehouden op: di. WO. do. van 10 .00 -12.00  uur 
wo.-avond van 7-9 uur in het kantoor van het 
CWS) Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

kleine opknapbeurt uit de doeken wordt ge- 
daan. Wat zijn uw rechten, wat gaat het kosten 
enz. Wat volgens een aantal buurtbewoonsters 
aan deze informatie ontbreekt, zijn praktische 
tips om het ,,kam peren in eigen huis” goed 
voor te bereiden. D aarom hebben zij in samen- 
werking met het Comité W ijkverbetering 
Spaarndammerbuurt een eigen folder met 
,,praktische tips” samengesteld. Als u ook 
binnenkort een opknapbeurt te wachten staat, 
kom dan even langs op het C.W .S. (Spaarn- 
dammerstraat 143) om deze folder(s) op te 
halen- 
H et C.W.S.

Tips bij een 
opknapbeurt
De ̂ a r ^ m m e r b u u r t wordt nog steeds ver- 
beterd. Voor veel bewoners betekent dat, dat 
hun woning een opknapbeurt krijgt. £ ٢ wordt 
dan het noodzakelijke achterstallige onderhoud 
aan de woning gepleegd en als de bewoners dat 
willen, worden verbeteringen aangebracht.
Zo’n opknapbeurt is een ingrijpende gebeurte- 
nis; vier weken lang staat het hele huis op z’n 
kop en moeten de bewoners temidden van de 
rommel in hun eigen huis kam peren.
Er bestaat al enige tijd een folder van het 
OBASA, waarin de hele gang van zaken bij een

kommissie komt maanden nadat u het bezwaar- 
formulier heeft opgestuurd in uw woning de 
gebreken bekijken. W eer enige tijd later wordt 
u uitgenodigd om tijdens een zitting van de 
huurkommissie uw bezwaren toe te lichten. 
Daarna neem t de huurkommissie een beslis- 
sing. In een brief deelt zij u mede of de 
huurverhoging redelijk of onredelijk is. u  weet 
dus pas vele m aanden later of u de huurverho- 
ging moet betalen of niet. Betaal in die tussen- 
tijd geen huurverhoging aan de verhuurder, 
maar reserveer het geld wel.
Bewoners van nieuwe of gerenoveerde wonin- 
gen die na 1-7-1982 zijn opgeleverd, kunnen 
geen huurverhoging weigeren via de bovenge- 
noemde procedure. H et overslaan van een 
huurverhoging is voor dit soort woningen alleen 
bij hoge uitzondering mogelijk. E r is speciale 
toestemming van de staatssecretaris voor nodig.

Huurverhoging met meer dan

De meeste huurders zullen een huurverhoging 
krijgen van 2% . E r kunnen echter ook hogere 
percentages voorkomen. Deze extra huurver- 
hoging, huurharmonisatie genaamd, is inge- 
voerd voor woningen die volgens het ministerie 
een te lage huur hebben. A an de hand van een 
puntensysteem wordt berekend of uw huur 
volgens de normen van het ministerie te laag is. 
Alleen in dat geval is een huurverhoging met 
meer dan 2% toegestaan. Kontroleer bij een 
hogere huurverhoging altijd de ̂rntentelling!

Watergeld
Per 1 juli wordt het watergeld weer verhoogd. 
Het nieuwe tarief w ordt 4,72 per eenheid in de 
woning. Iedere kam er en keuken telt als een 
eenheid. Een tuin telt als een eenheid als deze 
groter is dan 65 m2. H et verschuldigde bedrag 
aan watergeld kunt u berekenen door het aantal 
eenheden van uw woning te vermenigvuldigen 
met /4 ,7 2 . De uitkomst van deze rekensom 
moet overeenkomen met het bedrag dat uw 
verhuurder voor watergeld vermeldt op de 
aanzegging voor de huurverhoging.

echt overal vandaan moest halen, wist ik op de 
lange duur zoveel over de situatie van de 
c.v.-kast in onze woningen, dat ik in vergade- 
ringen met ?atrim onium niet m eer als boze 
toehoorder fungeerde m aar steeds meer een 
gelijkwaardige gesprekspartner werd. H ierdoor 
en door de ondersteuning van het C.W .S. en 
van mevrouw Bruckmayer van Patrimonium 
werden onze contacten m et de technische 
dienst van de woningbouwvereniging steeds 
beter. U iteindelijk hebben wij als bewoners de 
oplossing gekregen (voor zover technisch mo- 
gelijk) die wij wensten, namelijk een toe- 
voerkanaal naar het dak en niet naar het 
portaal, waardoor het plafond van de gang 25 ي 
cm verlaagd zou worden. Helaas is het door 
technische redenen niet overal mogelijk om het 
beluchtingskanaal naar het dak toe te passen. 
Maar in de meeste gevallen dus wel.”
D oor dit stukje te schrijven heb ik eigenlijk 
willen laten zien dat wanneer je het ergens niet 
mee eens bent als bewoners, je zoveel mogelijk 
informatie moet gaan inwinnen, vraag bij het 
C.W .S. en Volkshuisvesting waar je dat kunt 
doen. Dan zit je in vergaderingen niet met je 
mond vol tanden, m aar je weet waarover de 
tegenpartij het heeft. Ten eerste neemt dat veel 
wrijving weg die toch nog vaak tussen een 
bewonerscommissie en een woningbouwvereni- 
ging bestaat, ten tweede is het voor de bewo- 
nerscommissie veel prettiger werken.
Tenslotte een hint voor alle bewoners: woont u 
ergens of komt u  ergens te wonen informeer 
dan of er een bewonerscommissie is en als die 
er niet is, zoek dan naar wegen om er een op te 
richten. Je staat dan tegenover de woningbouw- 
vereniging veel sterker omdat er dan niet 
allemaal aparte klachten over hetzelfde bij de 
woningbouwvereniging binnenkomen (waar ze 
makkelijk vanaf kunnen komen door te zeggen 
dat je de enige bent), m aar één algemene 
klacht.
Denk er echter wel aan dat een bewonerscom- 
missie er is voor algemene klachten (dus klach- 
ten die bij m eerdere bewoners hetzelfde zijn) 
en niet voor individuele klachten (klachten van 
één bewoner). Bij individuele klachten ١٤٧١١ je 
natuurlijk wel aan je bewonerscommissie of het 
C.W .S. vragen wat je moet doen wanneer je 
vindt dat je klacht niet serieus genomen 
w ordt.”
Tot zover het relaas van Nicolette Krolis.
Comité W ijkverbetering Spaarndammerbuurt.

In de Sp̂؛ ndam m erhuurt is een groot aantal
bewonerscommissies aktief. De problemen,

waar de leden van bewonerscommissies mee te 
maken hebben zyn verschillend; by het ene 
complex zyn er onderhoudsklachten, bij het 
andere moet er overeenstemming over een isola- 
tieplan bereikt worden. Bewonersgroepen kun- 
nen toch veel van elkaar leren. Daarom wisselen 
de verschillende bewonersgroepen maandel؛jks 
op de C.W.S.-vergadering hun ervaringen uit. 
Om die ervaringen ook breder in de buurt 
bekend te laten worden hebben wij aan Nicolette 
Krolis gevraagd haar verhaal op papier te 
zetten. Nicolette Krolis is voorzitster van de 
bewonerscommissie Polanenstraat, Adrichem- 
straat, Zaanstraat en Wormerveerstraat. Deze 
woningen zyn 8 V2 jaar geleden gebouwd en 
worden beheerd door Woningbouwvereniging 
Patrimonium.

,,Onze bewonerscommissie werd opgericht in 
juni 1986, nadat veel bewoners boos hadden 
gereageerd op een project van Patrimonium om 
beluchtingspijpen aan te leggen van de c.v.-kast 
naar de trap. In samenwerking m et Sjoerd, die 
toen nog op het C.W .S. werkte, vroeg de 
bewonerscommissie toen een onderzoek bij de 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting om aan 
de weet te komen waarom dat beluchtingska- 
naai nodig was en als het nodig was of het dan 
zou werken. De uitslag van dit onderzoek liet 
door de grote vakantie lang op zich wachten, 
maar was er uiteindelijk in septem ber 1986 
toch. Er bleek te weinig zuurstof in de c.v.-kast 
te komen, w aardoor de v ^ ra n d in g sg a ssen niet 
door de schoorsteen naar buiten konden. Ieder- 
een was het er toen over eens dat er voor de 
gezondheid van de bewoners een beluchtingska- 
naai moest komen. Alleen de m anier waarop, 
daar waren de bewoners het niet mee eens. Zelf 
ben ik toen bij alle instanties, die ik m aar kon 
bedenken, o.a. Bouw en W oningtoezicht, 
Volkshuisvesting, G .E .B ., G G & G D , gaan in- 
formeren wat verbrandingsgassen waren en of 
er geen andere manier was dan van het portaal 
om zuurstof in de kast te krijgen. Patrimonium 
had namelijk in de Adrichem straat hoek Wor- 
merveerstraat een beluchtingskanaal naar het 
dak toegepast. Dit wilde ze niet weer doen, 
omdat ze erg veel schade aan waterleidingen en 
gas- en electraleidingen hadden veroorzaakt. 
Daarom ben ik toen ook bij deze bewoners 
gaan informeren. D oor mijn informatie die ik



VANDALISME VAN DE ERGSTE SOORT

Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren 
om dit probleem op te lossen?
Kom dan naar de vergadering van de wgr 
woonomgeving op woensdag 3 juni om 8 uur 
,s avonds op het wijkbouworgaan spaarndam - 
mer- en Zeeheldenbuurt, ?olanenstraat 174.

wgr woonomgeving.

H et verhaal gaat over het mooie geela€htige 
pand in de H em brugstraat. Versierd met wat 
fraai rood graffiti genoot ze een paar m aanden 
geleden van de winterzon, ?lotseling stopte een 
busje op de stoep. Twee mannen sprongen eruit 
en begonnen met een elektriseh martelwerktuig 
het versehrikte pand te bewerken. Een, twee, 
ja wel acht keer drong het grommende staal 
diep in de gevel door. Klaargekomen sloten ze 
het af met een afziehteljik raamwerk. Gelukkig 
werd het mishandelde pand snel bevrijd.

Maar eind april kwamen de mannen van Tals- 
ma terug. Begerig vergrepen ze zieh opnieuw 
aan het pand. Ze ramden hun plompe plastie 
pluggen in de wonden en raam den de gevel 
opnieuw in. o p het raamwerk lieten ze een 
boodschap achter: ,,Zuip veel vuurwater af- 
komstig uit de Amstel van 1870” . Gelukkig 
werd ook nu weer dit vandalisme door omwo- 
nenden teniet gedaan.

Maar het ergste komt nog; degene die gelegen- 
heid gaf tot deze aantasting is onze ,,sociale” 
Woningbouwvereniging ,,Eigen H aard” . On- 
der het mom van vandalismebestrijding ver- 
koopt ,,Eigen H aard” haar woningen en bewo- 
ners aan een dr^ tau ch t-b ev o rd eren d reclame- 
bedrijf. Dit soort vandalisme moet bestreden 
worden.

Rein de Jong

Vervuiling en hondepeep

Ergert u zich ook steeds meer aan de vervuiling 
op straat en de grote hoeveelheden honde- 
poep?
Vindt u ook dat het langzamerhand tijd wordt 
daar met elkaar iets aan te doen?

Vervolgens werden er door buurtbewoners en 
buurtorganisaties bloemen bij het monument 
gelegd.
Helaas is in de nacht van 4 op 5 mei het 
merendeel van de bloemen door onbekenden 
gestolen. Zolang de herdenking op het Zaanhof 
plaats vindt, heeft een dergelijke wandaad nog 
nimmer plaats gevonden. Naar de motieven van 
de dader(s) kunnen wij slechts gissen.
Wij betreuren het in ernstige mate dat er 
blijkbaar mensen zijn die menen dat respekt 
voor degene die gevallen zijn voor de vrijheid 
waarin wij nu kunnen leven, niet meer nodig is..

Het 4/5 mei komité

De enquête
Om de wensen van de buurt in kaart te brengen 
wordt de komende tijd in de genoemde wijken 
een bevolkingsen؟ uête gehouden. D it gebeurt 
door drie leden van het wijkteam; door de 
agente M eier, agent van Leien en inspecteur 
Melissen. Iedere maand worden ongeveer 30 
buurtbewoners ondervraagd (in principe telefo- 
nisch).
Er wordt gewerkt met (anonieme) telefoonlijs- 
ten van het N I? 0 . D e geënquêteerde perso- 
nen blijven strikt anoniem. E r worden dus geen 
personalia (dus geen naam en adres) genoteerd. 
Wel wordt de leeftijd gevraagd. Dit gebeurt om 
te weten te komen, wat b.v. specifieke wensen 
van ouderen zijn،
De resultaten worden verwerkt door het wijk- 
team; de werkwijze wordt er op aangepast; dit 
wordt dan weer in de wijkkrant verteld.

Waar is  enquête ءه 
nog meer voor
Het is voor de politie in de regel nogal moeilijk 
om te bepalen welke manier van werken de 
beste resultaten geeft. Ook daarom wordt de 
enqête gehouden. Bovendien zullen vragen 
worden gesteld over onveiligheidsgevoelens, of 
hoevaak u  slachtoffer bent geweest van bepaal- 
de misdrijven, etc.
Tot slot: er is sprake van een proef tot dit 
najaar. Slaagt de proef, dan gaan we door. 
Contactpersoon is: inspecteur Melissen, tele- 
foon 5592868. B.g.g. 5593860.

4 mei herdenking 
op het Zaanhof
Op 4 mei heeft de traditionele herdenking van 
de oorlogsslachtoffers op het Zaanhof plaats 
gevonden. Vele buurtbewoners waren daarbij 
aanwezig. De muziek die ten gehore werd 
gebracht werd verzorgd door het koperkw artet 
,,D e W aard” ; de toespraak werd gehouden 
door M. van Tilburg voorzitter van het wijkop- 
bouworgaan. In zijn toespraak wees hij erop 
dat ook 42 jaar na het einde van de oorlog wij 
nog steeds alert moeten blijven op ontwikkelin- 
gen in de samenleving welke de toentertijd 
verkregen vrijheid bedreigen.

Het wijkteam
Sinds 16 februari 987ل is het wijkteam Spaarn- 
dam merstraat van de gem eentepolitie werk- 
zaam in de wijken H aarlem m er-, ?lancius-. 
Zeehelden-, s^ arn d am m erb u u rt en de Weste- 
lijke Eilanden. De eerste 2 maanden van het 
bestaan van het wijkteam stonden in het teken 
van kennismaking en ,,inw erken” . In het kader 
daarvan werden allerlei instellingen bezocht en 
werd op 22 april een „open dag” georgani- 
seerd. Bovendien werden vruchtbare contacten 
gelegd met het wijkopbouworgaan spaarndam - 
mer- en Zeeheldenbuurt 
Het wijkteam streeft ernaar om zoveel mogelijk 
aan de wensen van de buurtbew oners tegemoet 
te komen (100% kan niet, want ook de burge- 
m e^er/gem een teraad en justitie hebben een 
vinger in de pap).

op de stoep
laat poepen 
z e t ^ i e h ^ e l '

tekakke

POLITIE SPAARNDAMMERSTRAAT START 
MAANDELIJKSE OPINIEPEILING

W.O.O. Woensdag 3 JDNI P OE P VE R GADE R I NG
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