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Fietsen op de stoep
De laatste tijd zie je steeds meer dat fietsers, en 
ook brommers, de stoep gebruiken als fietspad. 
Wij willen iedereen die dat doet verzoeken om 
öat ïn het vervolg niet meer te doen omdat veel 
mensen daar last van hebben. A d e ren , die 
vaak toch al bang zijn om te vallen, schrikken 
vaak van fietsers, maken dan een ongelukkige 
beweging en komen dan juist te vallen. Ook 
mensen die b.v. slecht horen, schrikken zich 
vaak een hoedje, als plotseling een fietser 
achter hen opduikt, om nog maar niet te 
spreken van een brommer.
Laten we rekening houden met elkaar, en het 
voetpad overlaten aan de voetgangers. Op die 
manier kunnen ouderen en mensen met een 
handicap ook nog op straat komen.
In dit verband ook een dringende oproep aan 
automobilisten om hun auto’s niet op de stoep 
te parkeren. Duidelijk is dat er vaak te weinig 
parkeerplaatsen zijn in de buurt waar de 
automobilist moet zijn. Door echter op de 
stoep te parkeren worden andere mensen be- 
lemmerd, soms zelfs in ernstige mate, in hun 
bewegingsvrijheid. Dat kan de vooropgezette 
bedoeling van de automobilist niet zijn. We 
realiseren ons echter vaak te weinig dat ons 
gedrag voor anderen vaak een belemmering 
vormt.

Tuinen t.e huur!!
Wij bieden u aan tegen een lage jaarlijkse 
huurprijs een genoegelijk ,,Buitenverblijf” , be- 
staande uit een ,,dagverblijf” met een stukje 
grond waarop u naar hartelust kunt tuinieren. 
Waterleiding is in het dagverblijf aanwezig. 
Inlichtingen bij Tuingroep Zonnehoek, aange- 
sloten bij de Bond voor Volkstuinders, Archan- 
gelweg 3 (bij spaarndammerdijk, pompsta- 
tion). £lke zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 
uur in het Clubhuis. C.E. van Vliet-Brassel

Aktiekomitee
Zeeheldenbuurt

zoekt op korte termijn een

BUURTKRANTFOTOGRAAF M/V
Gevraagd: beschikbaar zijn om op afroep 
zwart-wit foto’s te maken voor de buurt- 
krant bij artikelen over plekken in de 
buurt, over aktiviteiten en buurtbijeen- 
komsten, bij interviews. Liefst zowel 
overdag als ’s avonds.
Materiaalkosten worden vergoed.
Start een ̂urnalistteke foto-carrière in de 
eigen buurtkrant!
Aanmelden bij: Gerda Lasschuit, AKZ, 
tel. 254664 of Joger de Jong, Wijkopbouw- 
orgaan, redaktie Buurtkrant, tel. 829773.

Nota. Heerma:

„Op de markt is je woonrecht geen cent meer waard’

fo to  H. R om paD it beeld zal tot het verleden behoren als Heerma zijn  zin  krijgt.

bezuinigingen. Het geld dat van de overheid
naar de koopse؛:tor vloeit, nee؛nt meer toe dan 
er in de huursector wordt bezuinigd. Omdat de 
regering het eigen woningbezit sterk wil stimu- 
leren gaan er miljarden zitten in aankooppre- 
mies en belastingaftrek door hypotheekrente. 
Hoe is dat te rijmen met de bezuinigingen?
Ik denk dat in de toekomst de bezuinigingswoe- 
de ook bij het eigen woningbezit zal toeslaan. 
Dat wordt mogelijk als de huursector zo geslon- 
ken is dat het geen alternatief meer vormt voor 
de eigen woningbezitters.

Uit een onlangs gehouden opiniepeiling bleek 
dat de Nederlanders vóór bevordering van het 
eigen woningbezit zijn (80% van de mensen, 
die een koopwoning hebben en 60م/م  van de 
huurdersO. Dus 20م/م van de eigen woningbezit- 
ters is tègen. Zijn dat de mensen, die diep in de 
ellende zitten vanwege hypotheeklasten en 
achterstallig onderhoud? De afgelopen 10 jaar 
zijn er trouwens meer mensen uit de lage 
inkomensgroepen van koop- naar huurwoning 
gegaan, dan andersom. Daarom mag het bevor- 
deren vna het eigen woningbezit niet ten koste 
gaan van de huursector. Nu beslaat de koopsec- 
tor 45% en zo moet het blijven.

Rein de Jong

Nog m eer k ro tbew oners

De groep met een inkomen net boven de 
/  30.000 is aan de marktkrachten overgeleverd. 
Heerma vindt dat zelf ook wat wreed. Hij 
schrijft in de nota: ,,dat nieuwe woningen voor 
hen slechts met grote financiële offers bereik- 
baar zijn” . Dus ook in die groep zitten de 
krotbewoners van de jaren negentig. Maar 
Heerma heeft nu eenmaal beslist dat zij niet 
thuis horen in de aandachtsgroep. Door het 
mes te zetten bij /  30.000 schept hij automa- 
tisch een groep die te goedkoop woont en een 
groep die te duur woont.

M eer verd ienen
Opmerkelijk is, dat Heerma denkt, dat we in de 
jaren negentig allemaal meer gaan verdienen. 
Daarom kunnen we ook meer huur gaan 
betalen. Hij neemt dus alvast een voorschotje 
op de inkm (^verbetering , maar een koop- 
krachtgarantie kan hij niet geven. Laten we dan 
maar rustig die i^om ensgroei afwachten. 
Daarna mag Heerma nog eens terugkomen.

E igen  w oningen
Als je de huursector en de koopsector samen 
bekijkt is er helemaal geen sprake meer van

Kent u Heerma nog? Hij was coórdinerend 
wethouder voor de Stopera. Hij deed een oogje 
dicht bij elke overschrijding van het Stopera- 
budget. Nu is hij staatssecretaris voor volks- 
huisvesting. Hij schreef onlangs de nota: 
,,Volkshuisvesting in de jaren negentig” .

Woningnood stijgt

Heerma schrijft in de nota dat de woningnood 
voorbij is. Er is nog maar een klein woningte- 
kort, waardoor alleen de starters een wat 
langere wachttijd ondervinden. Maar onder- 
zoeken van de laatste tijd wijzen juist op een 
stijging van de woningnood. 1,5 miljoen huis- 
houdens zijn op zoek naar passende woonruim- 
te in de huursector. De meesten hebben lage 
inkomens. In Amsterdam is dat 60% van de 
woningzoekenden. Maar Heerma beweert vro- 
lijk dat er geen woningnood meer is. Daarom 
kan de overheid zich terugtrekken uit de 
volkshuisvesting. De woningvoorziening wordt 

 -aan ÓB markt&ntwikkshn ممحمحلمح£*ممحص
gen en aan de onderhandelingstafel. Rond deze 
tafel zitten huurders en verhuurders met het 
mes erop.

Â؛ a ch tsg ro ep en

De m eer^rso^uishoudens met een besteed-
baar inkomen van minder dan /  30.000 (of 
/  22.000 bij éénpersoons huishoudens) kunnen 
financiële steun van de overheid verwachten.

Het gaat dan om subsidies voor nieuwbouw en 
woningverbetering en om de individuele huur- 
subsidie. Maar wat hebben we aan deze aan- 
dacht van de overheid? Heerma vindt /  450 nu 
al een goedkoop huurtje. De huren zullen fors 
blijven stijgen, omdat de objectsubsidies gaan 
dalen. Daarmee worden de huren zo hoog, dat 
ze stuk voor stuk buiten de bevroren boven- 
grens van /  700 voor de huursubsidie zullen 
vallen

Een goedkope krotwoning valt dan de ,,aan- 
dachtsgroepen” ten deel. Cynisch genoeg zorgt 
het beleid van Heerma zelf voor het ontstaan 
van die krotwoningen, omdat de onderhoud- 
sachterstand niet wordt ingelopen en de nieuw- 
bouw en verbetering zal achterblijven.

Heerma stelt, dat er een zorgvuldige toewijzing 
van goedkope woningen moet plaatsvinden. 
Dat betekent dat de laagstbetaalden in de 
krotten komen, zodat de individuele huursubsi- 
die laag kan blijven.

S0LIDÂR1TEITSUITZENDING VOOR RADIO FREEDOM
Op 9 december a.s. zal in de grote zaal van bejaardencentrum de Bogt de opname plaats 
vinden van een nieuwjaarsgroet van onze buurt aan de zwarte bevolking van Zuid-Afrika en 
speciaal aan de bewoners van onze buurtband township Alexandra.
Wij roepen bij dezen nogmaals alle bewoners van de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt op 
wanneer zij ook een anti-apartheidsgroet willen uitspreken, dat gedurende deze opname te 
doen. Dit kan in allerlei vormen b.v. een gedichtje voordragen, of een lied zingen of alleen 
een nieuwjaarswens uitspreken. De opname voor de radio-uitzending zal omlijst worden 
door muziek



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

De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zieh het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 
Nel Breedveld, Joger de Jong, Gerda Las- 
sehuit, Bert Helmers.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

6 december

van deze stichting elders ondergebracht moeten 
worden en dus ook het personeel. De deelraad 
subsidieert deze werkzaamheden vervolgens, of 
niet, maar dat is een keuze aan de deelraad.

E fficiën ter
Er is wel opgemerkt dat de gemeente door deze 
operatie efficiënter kan gaan werken, maar 
sommige aanwezigen zien dat niet zo zitten. 
Volgens dhr. Giesbers moet je dat zo zien dat 
ambtenaren direkter erbij betrokken zijn, bo- 
vendien zou je bv ook eens moeten kijken hoe 
de verhouding ligt tussen inzet menskracht en 
mechanisering. Bovendien bv voor de SD geldt 
dat er meer output is indien er in plaats van 
specialisten, all-round medewerkers komen. 
Ook de service aan de klant kan dan beter 
worden, minder lange procedures en minder 
doorverwijzen-

Geen dum pplaa,ts
De suggestie vanuit de zaal dat in de deelraden 
mensen gedumpt worden die het werk niet zo 
zien zitten, wordt door dhr. Giesbers ten 
stelligste ontkend. Nu reeds worden de sekreta- 
rissen aangesteld om de verdere opbouw van 
het apparaat voor hun rekening te nemen en er 
wordt gezocht naar gemotiveerde ambtenaren 
die vervolgens in de gelegenheid worden ge- 
steld zich een jaar lang op de nieuwe taken voor 
te bereiden.
Het is op dit moment volstrekt onhelder hoe 
deze operatie uit zal pakken: hoeveel ambtena- 
ren werken nu voor de buurt, hoeveel zullen 
dat er straks zijn? De organisaties in de buurt, 
ook in de Staatsliedenbuurt zullen de koppen 
bij elkaar moeten steken om dit plaatje met 
elkaar te maken en daarmee de politiek te 
konfronteren. De garanties die nu afgegeven 
worden tav. kwaliteit en efficiëntie zijn wel erg 
vaag-

Wees a le r t
Tot slot zegt dhr. Giesbers nog dat het succes 
van de deelraden ook mede ervan afhangt wat 
de wijkopbouworganen samen met de deelraad 
ervan maken. In het begin zal er duidelijk een 
tendens zijn dat de deelraden een groot deel 
van de taken over gaan nemen, maar later zal er 
ongetwijfeld een manier van funktioneren ge- 
vonden worden waar iedereen zich in kan 
vinden. Maar wees in het begin alert op uw 
zaak.

Joger de Jong

DE DEELR AD KOMT;
LET  O P U W Z A A K Ü

van het ambtelijk apparaat ook rekening ge- 
houden wordt met de specifieke situatie van de 
buurt. In de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt loopt het st^svernieuwingsproces op z’n 
einde en wordt steeds meer aandacht gegeven 
aan het beheer na stadsvernieuwing. Deze 
ontwikkeling zou ook tot uitdrukking moeten 
komen in de ambtelijke organisatie b.v. door 
het aanstellen van een beheerko^dinator. Vol- 
gens dhr. Giesbers kan daar door de interim- 
manager wel rekening mee gehouden worden 
binnen grenzen (die bevoegdheden hebben zij 
wel, maar de raad stelt uiteindelijk vast), maar 
het is voor hen onmogelijk om voor elk 
deelraadgebied een specifieke organisatie te 
ontwerpen. Daarom wordt ook het model van

ambtenaren, treedt op als secretaris van het 
dagelijks bestuur en adviseert het dagelijks 
bestuur. Deze sekretaris wordt reeds dit jaar 
benoemd zodat deze nauw betrokken kan 
worden bij de verdere opzet van de organisati؟ . 
De aangetrokken ambtenaren kunnen zich het 
komende jaar goed gaan voorbereiden op hun 
nieuwe werksituatie.

H u isv estin g
Als deelraadkantoor wordt het kantorenge- 
bouw op het voormalig GEB terrein verbouwd 
en aangepast. In dat gebouw komen behalve de 
kantoren ook het bestuur, de raadszaal, de 
trouwzaal en publieksgerichte funkties. o p  dit

Het monumentale kantorengebouw van het GEB in het Westerpark, straks het deelraadkantoor.
H. Rompa

Op het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, Polanenstraat 174 en op de 
Voorpost, Tasmanstraat 11-a zijn de brochures 
, ,Stadsdeelraden in Amsterdam” en ,,Bestuurlij- 
ke reorganisatie van Amsterdam; verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen stadsbestuur en 
stadsdeelraden”, kosteloos te verkrijgen voor 
geïnteresseerden.

de ?ijp als uitgangspunt genom en. H et is echter 
uitdrukkelijk volgens hem niet de bedoeling dat 
de buurten daarover gehoord worden. Onze 
eigen interim-manager heeft ons wel toegezegd 
dat hij bereid is om zijn voorstel aan ons voor te 
leggen, zonder dat daarover v e r r e g a a n d e in- 
spraak over mogelijk kan zijn. Ook moet 
duidelijk zijn dat er door de komst van deelra- 
den wel het een en ander verandert. Bv de 
projectgroepen zoals die nu bestaan met ge- 
mandateerde ambtenaren zullen verdwijnen. 
Deze taak zal veel eerder nu door het deelraad- 
bestuur worden overgenomen.

B udget
In de overgang naar de deelraden zal nu, in 
tegenstelling tot hetgeen bij de vorige deelra- 
den gebeurd is, vooraf getracht worden duide- 
lijkheid te krijgen over het budget van de 
deelraden zodat er niet weer een situatie 
ontstaat dat bepaalde ’ zonder geld 
komen te zitten omdat de gemeenteraad nog 
geen budget heeft afgesplitst. Op deelraadni- 
veau zullen ook afspraken gemaakt worden 
over de wijze waarop aktiviteiten en organisa- 
ties voorgefinancierd zullen worden. Dat kan 
80% zijn maar ook 95%.

Schippers
Namens de binnenvaart wordt betoogd dat deze 
deelraadkonstruktie voor hen erg nadelig uit- 
werkt; er is nog onvoldoende duidelijkheid 
welk gedeelte van het water bv tot het deelraad- 
gebied hoort. Zij pleiten er dan ook voor te 
blijven behoren bij de centrale stad. Maar 
volgens dhr. Giesbers liggen de afspraken 
hierover inmiddels vast. Wel is het zo dat bv de 
aansluitingen op gas en licht tot een taak van de 
centrale stad blijven behoren, daarmee veran- 
dert er dus niets. Waar moeten de schippers bv 
stemmen en voor welke deelraad? Dat is bij 
dhr. Giesbers op dit moment ook niet geheel 
duidelijk, maar hij zal dit verder uitzoeken.

O uderen
De Stichting wijkvoorziening voor bejaarden 
wordt afgebouwd. Dat betekent dat de taken

moment wordt nog onderzocht of de sociale 
dienst daar ook gehuisvest kan worden.

Geld
De deelraden krijgen de beschikking over een 
eigen budget. Dat budget wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad via ingewikkelde ver- 
deelsleutel. Binnen dit budget is de deelraad 
vrij om dit bedrag te besteden. Zij kunnen bv 
besluiten i.p.v. wegen te onderhouden dat geld 
te geven aan het club- en buurthuiswerk of het 
ouderenwerk.
Tot zover de inleiding door de interim-manager 
Eric Giesbers (die zijn zieke collega Herman 
van Vliet verving).

In sp ra a k
Door de aanwezigen werd de vraag gesteld in 
hoeverre bewonersorganisaties en aktieve groe- 
peringen in de buurt inspraak hebben op het 
beleid van de deelraad. Volgens dhr. Giesbers 
is het aan de deelraad zelf om de inspraak te 
regelen. Voor organisaties en groeperingen is 
het van belang om in te spelen op deze nieuwe 
situatie en zich te gaan richten op de frakties 
van de politieke partijen hier in de buurt en zich 
duidelijker naar de politiek toe te profileren. Er 
kunnen dan nieuwe vormen ontstaan zoals bv in 
de Watergraafsmeer waar een ,,ouderenraad’ is 
opgezet waaraan de deelraad altijd advies 
vraagt als de zaak betrekking heeft op ouderen. 
Aan de andere kant betekent dit, aldus een 
aanwezige, dat opnieuw begonnen moet wor- 
den, maar dan wel op buurtniveau om betrok- 
ken te worden en serieus genomen te worden 
bij zaken die de buurt aangaan. Ook dhr. 
Giesbers kan geen garanties geven dat dat in 
voldoende mate gebeuren zal, je zal als buurt 
heel goed moeten opletten en zeker in het begin 
de deelraad nauwgezet volgen zodat hij niet de 
reeds bestaande overlegstructuren en be'ïnvloe- 
dingsmogelijkheden opzij zet. Wel is het duide- 
lijk dat de deelraden en de diensten zich 
kantvriendelijker zullen gaan opstellen.

Model de P ijp
Vanuit de zaal vraagt men zich af of in de opzet

De bijeenkomst op 13 oktober over de Binnen 
Gemeentelijke Decentralisatie (de deelraad) is 
georganiseerd door het Bureau bestuurskon- 
takten, ?rojektbureau Binnen Gemeentelijke 
Decentralisatie en het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. De bedoe- 
ling van deze bijeenkçmst is voorlichting te 
geven over het toekomstig bestuur en verkie- 
zingen, de ا  de ambtelijke orga-
nisatie, de huisvesting van het deelraadkantoor 
en de financiën. Het ligt in de bedoeling om tot 
de zomer nog een aantal bijeenkomsten te 
beleggen maar dan gericht op een bepaalde 
sektor binnen de wijk, zoals bv de midden- 
stand, de sociale en medische voorzieningen, 
het onderwijs e.d.

H et b e s tu u r  en  verk iezingen
o p  19 maart 1990 zullen verkiezingen worden 
gehouden voor de deelraad. Deze verkiezingen 
vallen samen met de gemeenteraadsverkiezin- 
gen. Aan de d^raadverkiezingen kan iedereen 
aktief en passief meedoen, die dat ook kan bij
de gm ^nteraadsverkiezingen. Je kunt dus 
ook met een eigen partij meedoen. De aanmel- 
ding hiervan is gratis.
De deelfaad bestaat straks uit 23 leden. Dezen • 
worden uiterlijk 2 mei 1990 ge'ïnstalleerd. Zij 
moeten uit hun midden een voorzitter en een 
aantal wethouders kiezen (3 of 4). Zij vormen 
samen het dagelijks bestuur en zullen één keer 
per week vergaderen. Zij zijn vergelijkbaar met 
het College van B&w. De deelraad zal in de 
regel 1 X per maand gezamenlijk vergaderen.
De raadsleden krijgen voor hun werk een 
vergoeding van /  15.000,00 per jaar (voor een 
deel ook salaris). Zij doen dit werk dan ook 
naast hun andere werkzaamheden. De wijkwet- 
houders en de voorzitter van de deelraad 
krijgen ieder jaarlijks een salaris van 
/  78.000,00 Zij hebben dan ook een dagtaak 
aan dit werk.

Bevoegdheden
De deelraad krijgt belangrijke bevoegdheden 
op het gebied van
- de openbare ruimte (kunnen bv bestemmings- 
plannen vaststellen, moeten dan wel vallen 
binnen het stedelijk struktuurplan, en ze heb- 
ben een eigen grondbedrijf);
- het beheer van de openbare ruimte (bv zorgen 
voor de aanleg en onderhoud van wegen, 
stoepen, groenvoorzieningen, m.u.v. het Wes- 
terpark, zorgen voor de stadsreiniging, ver- 
keersborden e .d ؛(.
- woningbouw en woningverbetering (kunnen 
plannen maken voor w o n in g v ^ e t^ n g e n  en 
woningbouw en deze indienen bij het gemeen- 
tebestuur, geven bouwvergunningen af, geven 
gemeentegarantie af bij koopwoningen om 
maar een paar voorbeelden te noemen);
- economie en werkgelegenheid (hierbij moet 
wel in ogenschouw genomen worden dat de 
hoofdlijnen door het gemeentebestuur worden 
vastgesteld);
- welzijn en onderwijs (subsidiëring van cre- 
ches, jongerenwerk, eertelijnsgezondheids- 
zorg, opbouwwerk, en vormen het bestuur van 
de openbare scholen);
- sport (sporthal en zwembad);
- kunst (stimuleren en subsidiëren van kültürele 
voorzieningen op stadsdeelniveau).
In het de^aadkantoor kan men terecht voor 
zaken die te maken hebben met het bevolkings- 
register, vergunningen (van horeca tot bouw), 
bouw en woningtoezicht aangelegenheden, 
huursubsidiezaken, sociale dienst en herhuis- 
vesting. Deze twee laatste diensten vallen 
echter niet onder de verantwoordelijkheid van 
ى  deelraad-

A m btelijke o rg an isa tie
De ambtenaren die op dit moment bij de 
gemeente werken, gaan over naar de deelra- 
den. Het exacte aantal (ongeveer 220) en de 
verdeling over de verschillende diensten is nog 
niet duidelijk. Dit wordt pas eind 1989 door het 
College van B&w vastgesteld. Uitgangspunt is 
dat de ambtenaren efficiënter, duidelijker en 
meer klantgericht gaan werken.
De hoogste ambtenaar binnen de deelraad is de 
d e e lr^ s c re ta r is .  Deze is het hoofd van alle



WIT K R AAD
VERSLAG 
VERGADERING WIJKRAAD
d.d. 20-10-1988
o p  deze wijkraad vormde de bespreking van de notitie over de toekomst van de buurt het 
eentrale thema. Deze notitie is gemaakt om als wijkraad een beleid op langere termijn te 
kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het nodig helder te hebben hoe wij denken dat de buurt er 
over een aantal jaren (in 2015) uit zou moeten zien. In deze notitie worden de diverse 
sektoren van de buurt bekeken, zoals b.v. het wonen, de werkgelegenheid, de voorzienin- 
gen, onderwijs, woonomgeving e.d.
Deze notitie is in de versehillende werkgroepen reeds besproken en wordt nu op de wijkraad 
ter discussie gesteld. Na de vaststelling binnen de wijkraad worden deze uitgangspunten 
vertaald in een beleidsplan voor het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt. In deze wijkraad stond de werkgelegenheid centraal.
Er werden een tweetal stellingen bediscussieerd:
Stelling ١٠ Het is van groot belang om in de buurt kleinschalige werkgelegenheid te 
ontwikkelen om op deze wijze buurtbewoners aan een betaalde baan te helpen.
De wijkraad vindt het niet nodig om onderscheid te maken in klein- en grootschalige 
werkgelegenheid. Waar het om gaat is dat er werkgelegenheid komt. Wel dient het verband 
wonen-werken aanwezig te zijn. In de opzet dient ook voorkomen te worden dat er een 
zekere stigmatisering plaatsvindt.
Stelling 2. Een belangrijke voorwaarde om mensen een baan te kunnen bieden is dat deze 
mensen over een geschikte opleiding beschikken. Er dienen dan ook scholingsmogelijkhe- 
den te worden opgezet gericht op deze nieuwe werkgelegenheid in deze buurt.
Scholing zonder meer wordt door de wijkraad niet zinvol geacht. Deze scholing dient te 
worden gericht op het krijgen van een baan. Daarover dienen ook duidelijk afspraken 
vooraf gemaakt te worden. Op de wijkraad bleek ook dat deze problematiek vanuit twee 
gzichtspunten te benaderen is: van het ,,hulpverlenings” oogpunt en vanuit meer het 
algemene beleid. Je zou dit probleem zowel vanuit de vraag~als de aanbodkant dienen te 
benaderen en zowel de vraag- als aanbodkant optimaal proberen te beïnvloeden. Het was 
wel duidelijk dat niet de wijkraad het hele probleem van de werkloosheid kan oplossen. Wel 
kunnen we mede zorgen voor de juiste voorwaarden. In ieder geval dient er een 
samenhangend pakket van maatregelen te worden ontworpen, waarin ook de nodige 
garanties zijn ingebouwd.
De volgende wijkraad wordt over deze notie verder gediskussieerd.

Joger de Jong

Volgende vergadering wijkraad: 15 december, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat dan 
o.a. (onder voorbehoud): het vluctaelingenbeleid (hoe is het beleid van de gemeente om 
vluchtelingen in de buurt te huisvesten en op welke wijze wordt de opvang verzorgd. 
Hiervoor zijn zowel een ambtenaar van de gemeente als het HVO uitgenodigd); de 
gifnotitie over het Westerpark.
Vanaf donderdag 8 december liggen de agenda en bijbehorende stukken ter inzage op het 
wijkopbouworgaan, Polanenstraat 174.
Iedereen kan op de v^gaderingen van de wijkraad aanwezig zijn en ook meepraten.

lijkheden van parkaanleg worden eveneens 
bekeken. Wareco heeft ervaring met groenver- 
giftiging en met het ondersteunen van bewo- 
nersgroepen. Een cultuurtechnisch bureau, 
Stijlgroep Groenvoorzieningen, zal de parkmo- 
gelijkheden voor de buurt verder uitwerken 
met de hulp van Wareco.
Op woensdag 7 december brengt Wareco ver- 
slag uit aan de Westerparkgroep en aan andere 

" over de bevindingen met be-
trekking tot het gif in het Westerpark, en over 
oplossingen.
Koperen Knoop, Kleine zaal. Van Limburg 
Stirumstraat, aanvang 20.00 uur.
In de volgende Buurtkrant hopen we u verder 
te informeren over het Westerpark. Brede 
steun van veel buurtbewoners en van alle 
buurtorganisaties zal hard nodig zijn om het 
schaarse buurtgroen te redden en om de toe- 
komst van de parkuitbreiding veilig te stellen.

Nel Breedveld
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Toekomst Westerpark
Over de aanpak van de verontreiniging in het 
park en over de strijd voor de aanleg van een 
volwaardig Westerpark, bestaat gelukkig geen 
enkel verschil van mening. De 40.000 buurtbe- 
woners hebben recht op een goed en schoon

Een asfalt betonnen isolatie-laag over het gif, 
met daarop wat nepgroen, zoals B en w 
voorstelden (zie vorige buurtkrant), dat valt 
niet te accepteren, niet voor de Staatslieden- 
buurt, niet voor de sparndam m erbuurt. Wie 
de strijd voor een schoon, mooi en groot 
Westerpark wil steunen, kan zich aanmelden 
bij het Wijkopbouworgaan, tel. 829773, of bij 
het Westerparkoverleg, tel. 821133 of 822664. 
De Westerparkgroep heeft met behulp van 
in ^ a k su b s id ie  een milieubureau in de arm 
genomen, Wareco, dat nu in opdracht van de 
buurt de intensiteit van de verontreiniging op 
het Westergasfabrieksterrein bestudeert, en de 
gevolgen voor de volksgezondheid. De moge-

ft MAART 
INTERNATIONALE VROUWENDAG

Alle vrouwen in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt worden bij dezen opgeroepen om 
mee te doen aan de voorbereidingen van de viering van de internationale vrouwendag op 8 
maart 1989 in het Polanentheater.
Thema en programma moeten nog bepaald en uitgewerkt worden, dus wanneer je ideeën 
hebt of mee wilt doen horen wij dat graag.

Voor meer informatie:
Wi]kopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Polanenstraat 174, tel. 82773و
(vragen naar Tonny)

‘De eerste bijeenkomst zal zijn op maandag 2ل december om 13.00 uur زءظ’ het 
wijkopbouworgaan Polanenstraat 174.

R e k tif ik a ü e

de uitbreiding van het Westerpark; inte- 
gendeel, er gaat een mooie strook van het 
park verloren. De jarenlange inzet van de 
groep ,,4 sporen is genoeg” heeft niet 
mogen baten.

redaktie

Helaas is in de vorige Buurtkrant per abuis 
bij het Westerparkartikel een verkeerd 
onderschrift geplaatst bij de foto van 
werkzaamheden die de NS doet ten behoe- 
ve van de uitbreiding van 4 naar 6 sporen. 
Deze werkzaamheden dienen allesbehalve

Stadsdeelkantoor, wat is de beste ?lek?

Foto: H. RompaHet huidige Westerpark aan de zijde van de sporen.

vanwege het gebrek aan goede alternatieven. 
Wel heeft de wijkraad uitgesproken, dat er 
géén nieuwbouw in het park mag komen, en dat 
er géén grote ^rkeervoorzieningen mogen 
worden aangelegd. Ook moet een deel van het 
kantoorgebouw (begane grond) een sociaal- 
culturc؛e bestemming krijgen, nl. een café- 
restaurant. Dit in overeentemming met eerde- 
re afspraken.

W esterparkoverleg
Het Westerparkoverleg, een werkgroep die zich 
al jaren inzet voor de uitbreiding van het park, 
heeft in meerderheid protest aangetekend te- 
gen de komst van 220 ambtenaren in het park. 
Volgens de groep is een kantoorbestemming 
strijdig met eerder gemaakte afspraken (die een 
ocial-culturele bestemming inhouden), en in 
strijd met het geldende bestemmingsplan. Met 
hulp van een juridisch adviseur wordt gepro- 
beerd de kantoorvestiging tegen te houden.
De w^kraad van de Staatsliedenbuurt heeft dit 
standpunt overgenomen. Een kantoor met 220 
werknemers wordt park-onvriendelijk gevon- 
den; bovendien vreest men flinke parkeerover- 
last in de Staatsliedenbuurt. Volgens gemeente- 
lijke berekeningen zullen ± 60 ambtenaren 
dagelijks per auto naar hun werk komen, en 
hun blik in de nauwe Staatsliedenbuurtstraten 
deponeren. Bovendien valt te verwachten, dat 
ook niet alle bezoekers van de kantoren te voet, 
per fiets of per openbaar vervoer zullen komen. 
Het is jammer dat er nu tussen de vanaf 1990 in 
één deelraad samengevoegde buurten dit ver- 
schil van mening is gerezen.

Nel Breedveld

Begin 1990 komt er een stadsdeelraad voor de 
buurten: Hugo de Groot-/Staatsliedenbuurt en 
^andam m er-/Z eeheldenbuurt.
Er is een verschil van inzicht ontstaan over de 
beste plaats voor de vestiging van het toekom- 
stige stadsdeelkantoor. Maar liefst 300 stads- 
deelambtenaren zullen een werkplek moeten 
vinden ergens in onze buurten, liefst een beetje 
centraal gelegen. B en w hebben afgelopen 
zomer besloten, de mogelijkheden te onderzoe- 
ken van vestiging in het Westerpark, nl. in het 
kantoor- en magazijngebouw van het GEB.
Er is ook een mogelijk alternatief, nl. een groot 
kantoorgebouw van Nestlé aan de Haarlem- 
merweg, dat te huur is. Daar is veel parkeer- 
ruimte beschikbaar aan de achterkant. Volgens 
interim-manager Van Vliet, die de komst van 
de deelraad helpt voorbereiden, voldoet het 
gebouw aan de gestelde eisen.
Pikante bijzonderheid is, dat de PvdA-afdeling 
Noord-West, die nu in verband met de komst 
van de deelraad is opgesplitst, als naam voor de 
afdeling die ,,ons” deelraadsgebied omvat, de 
naam PvdA Westerpark heeft gekozen. Voor- 
uitlopend op de ontwikkelingen, naar aan te 
nemen valt. Het Westerpark blijft de komende 
jaren, zolang het nog niet klaar is, onder de 
centrale stad vallen en niet onder de deelraad.

De wijkraad van de Spaarndammer- 
Zeeheldenbuurt heeft in principe geen bezwaar 
tegen de vestiging van een stadsdeelkantoor in 
het park. Met name vanwege de aantrekkelijke 
centrale ligging en vanwege de beschikbaarheid 
van zeer grote historische gebouwen, waarvoor 
een exploitabele bestemming moet komen, en



Stadsvernieuwing in 
Spaarndammerbuurt beëindigd? 
Welnee!

ningen, 4 HAT-eenheden en د ل ا  terugge- 
bouwd. Heel langzaam worden alle balken, 
muren, vloeren en plafonds gesloopt en ont- 
staat er een gapend gat. In december zal de 
eerste paal in de grond worden geslagen en over 
een jaar zullen de eerste bewoners de nieuwe 
woningen kunnen betreden.
Ook de particuliere huiseigenaren zijn druk 
doende hun woningen op te knappen, zeker nu 
de nieuwe particuliere woningerbeterings- 
subsidies flink verbeterd zijn. Op diverse plek- 
ken worden woningen aangepakt. Laten we 
hopen dat meer eigenaren hun woningen gaan 
opknappen.
Huurders die meer willen weten over hun 
rechten en plichten wanneer hun huisbaas hun 
woning wil gaan verbeteren: bel het cws 
(825853) of kom langs tijdens de spreekuren 
(zie elders in de krant).

Wie zei dat de stadsvernieuwing in onze buurt 
afgelopen was? Volop in de wijk wordt er weer 
gerenoveerd en nieuwgebouwd.
In de Hembrugstraat 68 t/m 54ل wordt eindelijk 
een begin gemaakt met de uitvoering van de 
hoog nivo-renovatie. De enquête onder de 
bewoners van dit complex had immers uitgewe- 
zen dat zij het meeste voelden voor deze 
verbetering, o p  dit moment is men druk bezig. 
De hele renovatie zal zo’n jaartje in beslag gaan 
nemen.

Op de hoek van de Houtrijkstraat (nrs. 98 t/m 
100) en de Knollendamstraat (nrs. 8 t/m 12) is 
een begin gemaakt met de sloop van 23 
woningen en 3 winkels. (Tegen de tijd dat u 
deze krant ontvangt zal het hele blok gesloopt 
zijn). Op deze plek zal een complex nieuw- 
bouwwoningen verrijzen. Er worden 15 WO-

Zo zal de voorgevel van het nieuwbouwkomplex HoutrijkstraatlKnollendamstraat eruit gaan zien. 
De architect is buro Reinbergen.

geen weerklank, maar kennelijk bij De Dage- 
raad wél, gezien het nieuwe voorstel.
Al met al mag ik me gelukkig prijzen dat door 
de vele steun die zowel de bewonerscommissie 
als de bewoners bij het cws hebben gekregen 
in de vorm van tijd op het spreekuur toch tot 
resultaten heeft geleid. Nog steeds krijgen onze 
bewoners veel tijd en aandacht.
Ik hoop dat het voorstel van De Dageraad 
spoedig uitgevoerd zal kunnen worden en dat 
onze bewoners uiteindelijk weer genoegelijk en 
behagelijk in hun woningen kunnen wonen.

André Mastbroek 
Voorzitter bewonerscommissie Oostzaanstraat
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Foto: A . Mastenbroek

Einde tocht in Oostzaanstraat?

zullen we niet snel vergeten, want na de 
uitspraak van de huurcommissie dachten wij de 
zaak gewonnen te hebben, maar De Dageraad 
spande uiteindelijk een proces aan en daarin 
werd dit jaar uitspraak gedaan en wel in het 
voordeel van de bewoners. Ook nu nog maken 
veel bewoners bezwaar tegen de huurverho- 
ging, maar helaas hebben we het de laatste 
jaren bij de huurcommissie verloren. Helaas, 
omdat wij én het Comité W jkverbetering 
Spaarndammerbuurt er veel tijd in gestoken 
hebben.
Het CWS had een extern deskundige ingescha- 
keld, die een rapport heeft gemaakt over de 
tocht. Dat rapport vond hij de huurcommissie

polyester kozijnen. Er komen polyester draai/ 
kiepramen en de openslaande deuren worden 
ook vervangen door polyester. Dit betekent dat 
de tochtklachten, waar de bewoners al sinds de 
renovatie in 1975 last van hebben, dan eindelijk 
zijn opgeheven.
Wat betreft de benedenwoningen heeft de 
bewonerscommissie nog een wens, namelijk dat 
er zeer goede sloten op ramen en deuren 
komen. Dat zou een grote geruststelling zijn, 
vooral voor de oudere bewoners die zich erg 
kwetsbaar voelen.

Er hangt wel een prijskaartje aan dit isolatie- 
plan. De bewoners moeten een huu^erhoging 
van /  10,- tot /  20,-, afhankelijk ٧٤٥١ de grootte 
van de woning, betalen. De huurverhoging is 
berekend aan de hand van de besparing op de 
stookkosten, die de bewoners zullen hebben 
door de isolatie.
Wij hopen dat de bewoners Ja zullen zeggen 
tegen dit plan, zodat er een einde komt aan de 
tochtklachten, die de bewoners veel te lang 
hebben geplaagd.
De bewonerscommissie is al sinds 1983 met de 
tochtklachten bezig. Ik herinner mij nog goed 
dat na de oplevering van de renovatie in 1976 al 
snel een eerste bijeenkomst van de bewoners 
werd gehouden en dat er toen al klachten over 
de tocht waren. Bij de renovatie zijn alle ramen 
en deuren er uit genomen, de kozijnen zijn 
blijven zitten en bij terugplaatsen is er niet op 
gelet of er weer het oorspronkelijke raam in het 
kozijn kwam. Gevolg: ramen en deuren pasten 
niet meer, grote kieren en dus TOCHT. 
Daarom zijn de meeste bewoners vanaf 1983 
bezwaar gaan maken tegen de huurverhoging. 
De weigering van de huurverhoging in 1984

Als je door، de Oostzaanstraat loopt, valt het op 
dat er voor de ramen van veel woningen van 
WBV De Dageraad weer affiches hangen. Het 
is een reactie op een nieuw voorstel van De 
Dageraad om de woningen te isoleren. De 
teksten zijn nu over het algemeen positief: dat 
is wel eens anders geweest. Houdt dat in dat 
alles nu voor elkaar is?

W at is  e r  n u  a a n  de hand?
De honerscom m issie  heeft van De Dageraad 
een nieuw isolatieplan aangeboden gekregen. 
De bewonerscommissie vindt dit het beste plan, 
dat er ooit geweest is, zowel technisch als 
financieel. Daarom zijn we met dit plan naar 
alle bewoners gegaan; de bewonerscommissie 
heeft alle bewoners persoonlijk bezocht (het 
gaat om 96 woningen) om hen het nieuws te 
vertellen en wat meer informatie te geven, 
voordat de brief van De Dageraad zou komen. 
Dat hebben we niet gedaan omdat de samen- 
werking tussen de bewonerscommissie en De 
Dageraad op dit moment slecht is, maar omdat 
wij vinden dat het beter is een dergelijk 
ingrijpend plan in een persoonlijk gesprek uit te 
leggen, dan door middel van een pak papier, 
dat plotseling in de brievenbus valt. De bewo- 
nerscommissie en De Dageraad hebben afge- 
sproken dat het plan in goed overleg naar de 
bewoners toe gebracht wordt.

W at houd t h e t n ieuw e 
p lan  u ite in d e lijk  in?
We zeiden het al, het plan is financieel gunstig 
en technisch goed. In grote lijnen komt het er 
op neer, dat zowel in de voor- als de achterge- 
vel de houten kozijnen worden v e r v a n g e n  ̂ ٠ ٠ ٢

Mededeling voor vrouwen uit de buurt
maandag 19 december ’s middags om 13.00 uur 
in het woo, ?olanenstraat 174. voor inlichtin- 
gen tel. 829773 (vragen naar Tonny).
Alle vrouwen uit de buurten zijn van harte 
welkom, ook wanneer u nog nooit eerder bent 
geweest.

In de vorige buurtkrant werd reeds aangekon- 
digd dat er in de loop van dit seizoen een aantal 
aktiviteiten zouden worden georganiseerd door 
vrouwen voor vrouwen in de Spa/Zeebuurt. 

Inmiddels hebben er reeds twee bijeenkomsten 
plaats gevonden. Voor de bijeenkomst in de 
maand december hebben wij het volgende 
programma:
Een kok of kokkin van de koksschool zal 
gevraagd worden hapjes voor de feestdagen 
klaar te maken om ons te laten proeven en 
vervolgens uit te leggen hoe je die zelf kunt 
maken. De nadruk zal hierbij gelegd worden op 
het volgende: de ingrediënten moeten niet 
slecht zijn voor de gezondheid (niet vet of erg 
zoet of zout b.v.) en het moet niet te duur zijn 
en eenvoudig te maken zijn.
Tweede onderdeel van het programma voor die 
dag zal zijn:
Aktiviteiten in onze buurten en aangrenzende 
buurten die gedurende de feestdagen georgani- 
seerd worden en die gratis zijn of weinig kosten 
met zich meebrengen.
Ook mogelijkheden om gedurende de feestda- 
gen in de buurt buiten de deur te eten zullen 
onder de loupe worden genomen.
De bijeenkomst in december zal plaats vinden 
op:

zegels moet uitbetalen aan iemand die geen 
klant van hem is.

^avER-coflinnT^
2EGa/

Zilver-Contantzegels

Wij ontvingen een brief van een buurtbewoner 
over de wijze waarop zilver-contant-zegels in- 
gewisseld kunnen worden indien de winkelier, 
waar normaal deze zegels werden verkregen, 
zijn winkel niet meer heeft.
Het verstrekken van deze zegels wordt door de 
winkelier gezien als een soort korting verleend 
aan ,,vaste” klanten. Immers, de winkelier 
betaalt de helft van het te betalen bedrag van 
elk boekje. De andere helft wordt betaald door 
,,?romota B V ” . Deze laatste organisatie staat 
er ook garant voor dat elk vol boekje wordt 
uitbetaald, ook al is de winkelier waar normaal 
deze zegels werden verkregen, vertrokken uit 
de buurt.
Heeft u volle boekjes met kontantzegels dan 
kunt u deze inwisselen bij uw eigen winkelier. 
Bestaat om wat voor reden deze zaak niet meer 
dan kunt u kontakt opnemen met ,,?romota 
B V ” , tel. 03424-52476. Zij zorgen er dan 
vervolgens voor dat u het u toekomende bedrag 
krijgt uitgekeerd. Om moeilijkheden te voor- 
komen kunt u beter niet proberen de volle 
boekjes in te wisselen bij een winkelier waar u 
over het algemeen niet uw inkopen doet. De 
winkelier zal het ٠١١١ begrijpelijke redenen niet 
prettig vinden dat u elders uw boodschappen 
deed en dat hij de helft van de waarde van de

4



Pakhuizen Zoutkeetsgracht 290-340 TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur:ل . £erdhu^zen, dinsdag van half 2 en half 4, tel. 380668 

Secretariaat G. R. Lasschuit, ٧ . Heemskerkstraat 12, tel. 254664 

Vergaderadres: ,tTurfschlp, Rrçgeveenstraat12

Het AKZ eist dan ook overleg met de op- 
draehtgevers en de architect om met een aantal 
wijzigingen die passen bij de h u id je  bebou- 
wing van de Zoutkeetsgracht het geheel een 
beter aanzicht te geven.
Bij het verwerven en de uitwerking van de 
plannen rond deze pakhuizen hebben zich 
nogal onduidelijke dingen afgespeeld: o.a. de 
wethouder die graag het belendende pand wilde 
verwerven en slopen om de bouw van meer 
koopwoningen mogelijk te maken terwijl het 
grondbedrijf, dat onder dezelfde wethouder 
valt, de huurders van het pand, dat in eigendom 
is van het grondbedrijf, 3 dagen voor de zitting 
van de kommissie, een huurkontrakt aanbiedt 
voor drie jaar. Als dit de manier is waarop de 
^am d am m er- en Zeeheldenbuurt moet wor- 
den overgehaald om koopwoningen te aksepte- 
ren, dan werkt dat bij ons averechts. Het is 
gewoon doordrukken en als argument wordt 
gebruikt dat de gemeente koopwoningen moet 
bouwen en maar zijdelings invloed heeft op de 
particuliere bQuw.
Wij eisen meer begrip van (ط  bestuurders van 
onze stad voor wat in deze buurt is bereikt. We 
hebben hier geen meter woonruimte cadeau 
gehad, 20 jaar strijd, en velen zijn er niet meer, 
maar gezamenlijk zullen we doorvechten voor 
goede en betaalbare woningen in onze buurt.

Jan Eerdhuijsen, voorzitter AKZ

Er is nogal raar omgesprongen met de eis van 
de Zeeheldenbuurt en haar bewonersbelangen 
tot behoud van de gevel van de pakhuizen. 
Nadat in de vergadering van 6 juli werd 
besloten onderzoek te doen naar de mogelijk- 
heden van verbouw van de panden Zoutkeets- 
gracht 290-340, is het onderzoek nu afgerond en 
de kommissie Stadsvernieuwing werd om een 
standpunt gevraagd. Door de dienst volkshuis- 
vesting is aan architect Joh. Nust opdracht 
gegeven een verbouwplan te ontwikkelen. De 
resultaten daarvan zijn nu aan de kommissie 
voorgelegd. Het resultaat kunt u zien in het 
verslag van 12-10-1988. Daar komt duidelijk uit 
naar voren dat een aantal raadsleden nogal 
onder een zekere dwang een besluit heeft 
moeten nemen, nl. dit: nadat op 1-9-1988 de 
lege oplevering plaats vond en de bewoners 
volgens afspraak het pand hadden verlaten is 
tegelijkertijd onder verantwoording van deze 
wethouder begonnen met het slopen van de 
vloeren en het dak van het pand. Zodoende 
verslechterde het pand dat aan weer en wind 
werd blootgesteld en de kelders onder water 
liepen. Deze situatie had duidelijk invloed op 
mening en stemming van de kommissieleden.

Het zal duidelijk moeten zijn dat we de buurteis 
(bij sloop nieuwbouw) van het pand niet zullen 
verlaten. Bij deze lelijke gevel met zijn bunker- 
achtige begane grond en lelijke dakbelijsting.

vertrouwen (vgl. de huiszwam in het Entrepöt- 
dok). Hij is dus voor sloop/nieuwbouw. ^ ٠١■ 
menis (Links Akkoord) vindt ook dat (in 
variant 3) niet zomaar een extra pand mag 
worden gesloopt. Hij vraagt voorzitter waarom 
is afgeweken van de voorkeur van de Schoon- 
heidscommissie voor variant 2. De nieuwbouw- 
variant blijft hij lelijk vinden. Water in de 
helder maakt sloop niet onvermijdelijk. 
Ronteltap (W D ) wenst uitleg van de motive- 
ring van de sh itec ten ^m m issie , met name 
wat betreft het vakjargon. Voorzitter neemt de 
verantwoordelijkheid voor de procedure op 
zich. Hij heeft uiteindelijk besloten tot verwer- 
ving t.b.v. sloop/nieuwbouw van de panden in 
de premiekoopsfeer. Dat de huurkontrakten 
voor het belendende pand zijn verlengd is heel 
vervelend; variant 3 had zijn voorkeur (behoud 
van de gevel en qua grondexploitatie het 
voordeligst van de verbouwvarianten). Variant 
2 was het duurst en minder gunstig w.b. de 
ontsluiting. Als de bewoners van het buurpand 
er wensen te blijven wonen rest hem, ook 
gezien de kosten, niets anders dan te kiezen 
voor variant 0 (sloop/nieuwbouw), met verbete- 
ring van de begane grond. De welstandsaspek- 
ten houdt Ronteltap tegoed van Dorresteijn 
(BWT).
Mw Agtsteribbe en Tammenis kiezen met pijn 
in het hart voor sloop/nieuwbouw. Ronteltap 
merkt op dat deze Commissie zich niet zou 
hoeven te bemoeien met architectonische ver- 
beteringen. Verbetering van de begane grond 
strookt bovendien niet met het advies van de 
achitectencommissie. Hij kiest eveneens voor 
variant 0،
Oranje (D66) is tegen variant 3 omdat hij het 
slopen van een redelijk goed pand om behoud 
van een ander pand mogelijk te maken onzinnig 
vindt. Hij kiest voor variant 0, maar onder de 
voorwaarde dat de ,,bunkerarchitectuur” van 
de begane grond wordt aangepast.
Voorzitter stelt nogmaals nadrukkelijk dat hij 
voor de procedure verantwoordelijk is en dat 
de voorzitter van de projektgroep niets te 
verwijten valt. Hij zal de gang van zaken rond 
het huurkontrakt van het Grb. laten uitzoeken. 
Konkluderend: de Commissie kiest voor sloop/ 
nieuwbouw met aanpassing van de begane 
grond.
Deze pakhuizen zijn door slecht beleid van de 
wethouder VH+GRB tot sloop gedoemd, zoals 
u uit het bovenstaande, het verslag van de 
kommissie van bijstand Stadsvernieuwing, 
Volkshuisvesting en Grondzaken d.d. 12 okto- 
ber 1988, kunt lezen.

U it v e rs lag  kom n^ssie  v an  
b ijs tan d  88-0 ل2-ل

Voorzitter deelt mee dat hij heeft overlegd met 
het wijkopbouworgaan. Uit dit overleg kwam 
het volgende beeld naar voren: óf nieuwbouw 
(met aanpassing begane grond) óf variant 3 
(handhaving van de gevel met sloop belendend 
pand, groter exploitatietekort).
Kiusener (bewoner 276-280) leest een ter verga- 
dering uitgedeelde verklaring voor, waarin hij 
zich tegen sloop van het buurtpand verklaart en 
meedeelt dat het Grb. de bewoners net weer een 
driejarige verlenging van م het huurkontrakt 
heeft aangeboden. Van Stigt beklemtoont dat 
hij niet ,,in” is voor verbouwing van de panden, 
maar dat hem om een technische reaktie is 
gevraagd. Hij vindt het prima dat nu vier 
varianten zijn voorgelegd, maar stelt dat de 
voorkeur voor behoud en herstel prijsopdrij- 
vend heeft gewerkt. Hij zet vraagtekens bij de 
geraamde bedragen. Vos (VN) merkt op dat 
zijn dienst met de verbouwvarianten geen 
bemoeienis heeft gehad.
Strijboseh leest nóg een uitgedeeld stencil voor, 
waarin hij de procedure hekelt. Gotlieb (ex- 
bewoner) heeft bezwaar tegen de wijze van 
besluitvorming en stelt dat door het onklaar 
maken van de panden (dak, vloeren) de kans 
op renovatie steeds kleiner wordt.
Mol vindt het jammer dat de plannen van Van 
Stigt terzijde zijn gelegd. Hij vindt dat de 
overgebleven historische plekken in de buurt 
beschermd moeten worden. Vlastuin (bewoner 
Zoutkeetsgracht 280) pleit voor behoud van 
zijn pand en laakt het gebrek aan voorlichting. 
Met de bewoners is totaal geen rekening 
gehouden.
Mw. Agtsteribbe (PvdA) is verbaasd over het 
feit dat er een nieuw kontrakt met de bewoners 
is afgesloten, terwijl er een plan ligt voor sloop 
van het pand, variant 3. Ook is zij verbaasd 
over het gedeeltelijk slopen van het dak; de 
kelder staat nu vol water waardoor het onmoge- 
lijk wordt de zaak te behouden (huiszwam). De 
Commissie wordt nu de keus ontnomen. Als de 
kelder niet vol water zou staan zou zij voor 
variant 3 hebben gekozen, óf sloop/nieuwbouw 
met een aangepaste begane grond. Zij neigt nu 
naar het laatste, ook omdat zij het zonde vindt 
een goed pand te slopen. Architectonisch moet 
er wel wat aan de begane grond worden 
gedaan, met name qua materiaalkeuze.
Heijne (CDA) stelt dat de buurt de gevel graag 
wil behouden maar moet toch konkluderen dat 
dit onmogelijk is gezien de feiten en de prijs- 
kaartjes. In de reparatiemethode heeft hij geen

Nova Zemblastraat verrijkt met kunst
Anderen hadden liever voor het geld een 
fleurige verfbeurt gezien van de massieve grijze 
woonblokken. Echter, dat kon niet worden 
gefinancieerd uit het budget van ,,Kunst in de 
wijken” .

Toch vonden de meeste aanwezigen, dat de 
straat er kleuriger, verzorgder, vrolijker en, 
door de geplante bomen, ook groener uit is 
komen te zien. Veel mensen, zowel buurtbewo- 
ners als ambtenaren, hebben zich voor de 
opknapbeurt ingezet.

Wat de leefbaarheid van de straat betreft: er 
zijn regelmatig Nova Zembla bewonersverga- 
deringen. Voor wie de uitnodigingen wil ont- 
vangen: bel het wijkopbouworgaan, tel. 
829773.

De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt moet 
een steeds leukere plek worden om in te leven, 
en dat kân ook, met ieders inzet.

W ethouder Ten Have en de 
zorg voor b u u rtg ro en

Nu de wethouder van groen en openbare 
ruimte met eigen ogen heeft kunnen zien, hoe 
élk klein boompje zwaar telt in onze groenarme 
buurt, drukt des te zwaarder op hem de 
ver^w oordelijkheid om te zorgen voor een 
volwaardig Westerpark. Als hij met het college 
van B en w (waar we niet vanuit gaan) zou 
volharden in het plan een deel van de Wester- 
^rk-uitbreiding te voorzien van een betonnen 
isolatielaag met daarop wat nepgroen, dan zal 
hij een volgende keer ongetwijfeld niet meer zo 
enthousiast in de buurt worden ontvangen. 
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Bew onersgroep 
Nova Zembla'Straai؛
Radio Stad vroeg enkele Nova Zembla- 
bewoonsters om commentaar. Enkele gemter- 
viewden hadden liever de aanleg van meer 
kindepeeltuigen gezien in plaats van de bo- 
men. Ook betreurde iemand de aanleg van 
groenvakjes voor benedenwoningen. ,,Hoe 
moeten die bejaarden nu hun ramen zemen?”

samen met de wethouder een mooie boom 
naast de kunst zouden planten. Helaas was er 
slechts één ,,gouden” schep beschikbaar, zodat 
de kinderen de geadopteerde krokodillen 
slechts konden inwijden via het verlenen van 
hand- en spandiensten (boom vasthouden) aan 
de druk spittende Ten Have. De aanmoedigin- 
gen vanuit de buurt ontbraken beslist niet: 
,,Doet je rug al pijn?” , ,,Merk je ook eens wat 
werken is” .

Wethouder Ten Have onthulde eind oktober 
met behulp van een hoogwerker een mooi 
kunstwerk op een kopgevel van het grijze blok 
woningen Het behouden Huys in de Nova 
Zemblastraat-
Eerst verzorgen twee clowns Spaghetti en 
Smakkaroni een vrolijk optreden voor kinderen 
van de Elisabeth Paulusschool en Het Roer en 
voor de bewoners.
Helaas verscheen de wethouder nogal wat later 
dan het afgesproken tijdstip; de kommentaren 
waren niet van de lucht. Er was flink wat 
belangstelling toen hij zich uiteindelijk samen 
met ^ o je^ ^o e^ co ó rd in a to r Rob Legdeur 
hoog boven de menigte verhief, om de Amster- 
damse vlag van het vrolijke geel met zilveren 
kunstwerk te verwijderen. Een woordje tot de 
bewoners kon er bij beide heren helaas niet 
vanaf -  mogelijk waren ze daarvoor reeds al te 
hoog opgestegen boven het volk. Schoolkinde- 
ren mochten dan ook beslist niet mee met zo’n 
spannend tripje boven hun eigen straat.

K rokodillen en ander groen
Leerlingen van de Elisabeth Paulusschool 
adopteerden het tweede in gebruik genomen 
kunstwerk, nl. een grote keramiekvorm op de 
grond van de kunstenaar Hans Terhorst. Ook 
de kunst op de muur is van zijn hand; de 
andachtige toeschouwer kan er dezelfde vor- 
men in ontdekken. De rode figuren op de grond 
werden door kinderen en omstanders al direkt 
als ,,krokodillen” bestempeld.
Al dagen vóór de onthulling signaleerden de 
bewoners een nerveuze kunstenaar, die volhar- 
dend poogde de mooie stenen beesten schoon 
en gaaf op te leveren aan de buurt. Mét succes. 
Het was de bedoeling dat de schoolkinderen Wethouder hoog in de lucht na onthulling kunstwerk. Foto: H. Rotnpa



WAT TE DOEN HET DE H-OEVERS? keuze ligt dan ٧٠٠٢ de hand: verbeter het 
openbaar vervoer zodat de reistijden korter 
worden. Een sneltram kan een eerste aanzet 
zijn maar als het de gemeente Amsterdam echt 
ernst is met het stimuleren van het openbaar 
vervoer is uitbreiding van het metronet een 
beter idee.
Het argument voor de aanleg van een 2x2 
strooks weg is dat beleggers niet bereid zijn om 
te investeren in bij voorbeeld kantoren als deze 

،niet ontsloten worden door een weg met een 
capaciteit van minstens vier rijstroken. Maar dit 
is korte termijn denken. Wat willen we nou, 
investeerders aantrekken op basis van de illusie 
van bereikbaarheid of werkelijk de bereikbaar- 
heid op de lange termijn waarborgen?

O verlast
'Een tweede reden om tegen de aanleg van een 
2x2 strooks weg te pleiten is gelegen in de 
belasting die autoverkeer met zich meebrengt. 
In de eerste plaats hebben we het over de 
luchtvervuiling en de geluidsoverlast langs het 
tracé van de weg. Dit geldt zowel voor het 
gedeelte van de weg dat door bestaande woon- 
wijken heen moet lopen als voor het deel 
waarlangs de nieuwe projekten zijn gepland. 
Eén van de doelstellingen bij de ontwikkeling van 
de IJ-oevers is het bevorderen van de recreatie 

langs het IJ. Een autoweg bevordert nou niet 
bepaald een ,,aangenaam verblijfsklimaat” aan 
het IJ. De ruimte is beperkt. Moet deze. 
schaarse ruimte nou voor een groot deel op- 
geofferd worden aan een autoweg? Wat blijft er 
dan nog over van het aangenaam vertoeven aan 
het water?
Ten tweede moeten we constateren dat de weg 
niet alleen overlast met zich meebrengt langs de 
route zelf, het verkeer moet ook ergens blijven. 
Uitgaande van de versmalling tot 2x1 strook 
achter het C.S. kunnen we vaststellen dat het 
verkeer niet ongehinderd van oost naar west en 
vice versa kan doorstromen. Een deel van de 
automobilisten zal worden opgevangen in par- 
keerruimte langs de weg, bij kantoren en 
andere voorzieningen. Maar een deel zal ook. 
de Amst'erdamse binnenstad inrijden, die wat 
betreft autoverkeer al overbelast is. Het is niet 
voor niets dat er in de bestaande plannen nog 
weinig duidelijkheid is over de afslagen van de 
IJ-boule^ard de stad in. Deze vormen namelijk 
een gro.ot probleem, zowel door de overlast 
voor de wijken waar de afslagen doorheen 
lopen als door het feit dat het verkeer nergens 
heen kan.
Het is triest dat er nu reeds gestreefd wordt 
naar bestuurlijke besluitvorming over de capaci- 
teit van de autoweg (het aantal stroken) terwijl 
er nog helemaal geen duidelijkheid bestaat over 
de ruimtelijke inpassing van deze weg. Deze 
twee zaken kun je niet scheiden. Als door de 
aanleg van en 2x2 strooks autoweg de kwaliteit 
van een gebied ver naar beneden wordt gehaald 
dan moet dit aspekt bij de besluitvorming 
worden betrokken.

Judith de Jong

IJ-boulevard
Dit brengt ons op een belangrijk discussiepunt: 
de IJ-boulevard. DRO (gemeentelijke Dienst 
Ruimtelijke Ordening) heeft in oktober j.1. een 
rapport uitgebracht getiteld ,,Weg en Rail voor 
de IJ-as” , over de noodzaak en het funktione- 
ren van de IJ-boulevard. In het rapport wordt 
de verkeersintensiteit voor auto’s en openbaar 
vervoer in het jaar 1985 vergeleken met de te 
verwachten hoeveelheid verkeer in de jaren 
1995 en ,,2000+” . Bij de verwachtingen voor 
2000+ (na het jaar 2000) zijn de nieuwe 
ontwikkelingen aan het IJ betrokken. Zowel 
het aantal nieuwe bewoners in dit gebied als het 
aantal nieuwe arbeidsplaatsen worden in de 
ramingen betrokken.
In het rapport van DRO wordt geconstateerd 
dat in 1995 zowel aan de westzijde als aan de 
oostzijde van het CS een 2x2 strooks autoweg 
noodzakelijk zal zijn. De versmalling tot een 
2x1 rijstrook achter het CS zal in de toekomst 
problemen opleveren, maar wel haalbaar zijn. 
Voor het openbaar vervoer worden zoveel 
passagiers verwacht dat de aanleg van een 
sneltram zeker gerechtvaardigd is.
De verwachting is dat wethouder van der Vlis 
op basis van bovengenoemd rapport de ge- 
meenteraad zal vragen om akkoord te gaan met 
de aanleg van een 2x2 strooks autoweg zowel ten 
westen als ten oosten van het CS. Ook door de 
beleggers en projektontwikkelaars wordt voor 
de weg gepleit. Men wil niet investeren in een 
gebied dat slechts door een 2x1 strooks weg 
ontsloten wordt.

O penbaar vervoer
Er bestaan echter duidelijke argumenten tegen 
de aanleg van een vierbaansweg. Ten eerste wat 
betreft de bereikbaarheid zelf. Ook op een 2x2 
strooksweg zullen in de toekomst files ontstaan. 
Zo’n weg trekt namelijk verkeer aan. Door de 
aanleg van de weg wordt de illusie van bereik- 
baarheid gewekt die in werkelijkheid helemaal 
niet bestaat. Het is verstandiger om te accepte- 
ren dat de IJ-as per auto niet optimaal bereik- 
baar te maken. Dit geldt nou eenmaal voor 
grote delen van de Amsterdamse binnenstad. 
Wil men een optimale bereikbaarheid garande- 
ren dan zal gekozen moeten worden voor het 
openbaar vervoer. Maar dan moet er ook 
werkelijk een keuze gemaakt worden en moet 
het beleid gericht zijn op het stimuleren van het 
openbaar vervoer en het ontmoedigen van 
autoverkeer. In het rapport van DRO wordt 
geconstateerd dat automobilisten nog voor het 
openbaar vervoer willen kiezen als de reistijd 
anderhalf keer zo lang is als die per auto. Wordt 
de reistijd per openbaar vervoer twee keer zo 
lang, dan kiest bijna iedereen voor de auto. De

Deze toename kan natuurlijk niet eindeloos 
doorgaan, wan^ de beschikbare ruimte is maar 
beperkt. Om meer ruimte beschikbaar te krij- 
gen worden er plannen gemaakt om delen van 
het IJ te dempen. Dit is duur en je kunt ook 
niet ongestraft blijven dempen als het uitgangs- 
punt juist is dat de sfeer van het IJ een 
belangrijke kwaliteit van de plannen voor de 
IJ-oevers vormt.

Saınenhaııg
Er bestaat een samenhang tussen de verschil- 
lende funkties die aan de IJ-oevers zijn ge- 
pland. De bouw van meer kantoren en bedrij- 
ven betekent dat er meer verkeer wordt aange- 
trokken. Hiervoor moeten voorzieningen aan- 
gelegd worden in de vorm van openbaar ver- 
voer, wegen en parkeerplaatsen. De kosten van 
deze voorzieningen zouden voor een deel kun- 
nen worden betaald uit de opbrengsten van 
dure kantoren en winkels. Hierover zal echter 
onderhandeld moeten worden met de betrok- 
ken beleggers.
De gemeente zal duidelijk grenzen moeten 
stellen wat betreft de bebouwingsdichtheid aan 
het IJ. Professor dr. L. Bak, hoogleraar plano- 
logie aan de vu en de UvA is hierover zeer 
kritisch. Hij is van mening dat Amsterdam met 
de ontwikkeling van de IJ-oevers veel te hoog 
mikt. De marktmogelijkheden voor tophotels 
en kantoren worden volgens hem schromelijk 
overschat. Als de plannen die er nu liggen 
doorgaan betekent dat naar zijn mening een 
enorme onderbezetting van de hotels en leeg- 
stand van kantoren in Amsterdam (Volkskrant, 
5 november 1988).

B ereikbaarheid
Cruciaal voor de kans van slagen van de nieuwe 
IJ-oevers is de kwestie van de bereikbaarheid- 
Het is logisch dat kantoren, publiekstrekkers 
en ook woningen alleen succes hebben als je er 
zonder al te veel moeite kan komen. Bereik- 
baarheid is echter een breed begrip en kan op 
verschillende manieren gerealiseerd worden. 
Voor een goede bereikbaarheid per auto zijn 
andere voorzieningen nodig dan voor het open- 
baar vervoer. Ook wandelaars en fietsers heb- 
ben goede routes nodig om naar het IJ te 
komen.
Bovendien ben je er nog niet met de aanleg van 
wegen en openbaar vervoersvoorzieningen, van 
de itórastructuur. Van te voren moet je je 
afvragen hoe deze voorzieningen gebruikt gaan 
worden en waar de knelpunten zullen komen. 
Aan de aanleg van een snelweg heb je op zich 
niets als het gevolg is dat er elke dag files zjn. 
Dan is de beeikbaarheid in feite niet verbe- 
terd.

In de vorige buurtkrant (november 1988) heb ik 
een overzicht gegeven van de richtlijnen en 
uitgangspunten van de gemeente voor de ont- 
wikkeling van de IJ-oevers en van de plannen 
die in opdracht van het ABP worden gemaakt 
door Mabon voor het deelgebied IJ-as West en 
door Klunder voor de Houthavens. Op papier 
lijken deze plannen vrij definitief. Dat zijn ze 
echter nog absoluut niet. Daarvoor zijn er nog 
te veel onzekerheden. Deze betreffen niet 
alleen de financiering van de plannen maar bij 
voorbeeld ook de vraag of er behoefte bestaat 
aan, of er een markt is voor de geplande 
kantoren. Daarnaast vormt de r e k b a a r h e id  
van de IJ-oevers een probleem.

Het is dus zaak om, voor we ons weer over de 
plannen voor het deelgebied IJ-as West buigen, 
een aantal fundamentele vragen aan de orde te 
stellen ten aanzien van de mogelijkheden van 
de ontwikkeling van de IJ-oevers en de wense- 
lijkheid van de verschillende mogelijkheden. 
Die basisvragen komen in dit artikel aan de 
orde.

W at m oet e r kom en
De plannen van de gemeente met de IJ-oevers 
zijn ambitieus. Amsterdam moet een grote 
opknapbeurt krijgen zodat de internationale 
concurcentiepositie van de stad wordt verbe- 
terd. Luxe kantoren en andere hoogwaardige 
voorzieningen, zoals een luxe winkelce^rum 
rond het C.S., moeten van Amsterdam weer 
een aantrekkelijke vestigingsplaats maken voor 
grote bedrijven en kantoren. Voor de beter 
betaalde werknemers van deze bedrijven en 
kantoren moet in woonruimte binnen de stad, 
liefst aan het IJ, worden voorzien. Aan de 
andere kant is het de k o e l in g  dat de IJ-oevers 
ook voor de mensen met lagere inkomens in de 
toekomst iets te bieden hebben. Sociale WO- 
ningbouw is in de plannen opgenomen, vooral 
in het Oostelijk Havengebied, maar ook in de 
Houthavens zijn 1000 woningen in deze sektor 
gebouwd, De voorzieningen moeten ook ge- 
mengd zijn. Zowel duurdere als goedkopere 
winkels, horeca- en culturele en sociale voorzie- 
ningen moeten worden gerealiseerd.

De vraag is echter hoe de verhoudingen gaan 
liggen tussen de verschillende funkties (kanto- 
ren, winkels, voorzieningen en woningen) en 
binnen de verschillende funkties tussen de dure 
en de goedkope categorie. Duidelijk is dat aan 
luxe kantoren en voorzieningen het meeste te 
verdienen valt. Door de V erhandelingen  met 
beleggers en projektontwikkelaars is het aantal 
vierkante meters kantoor- en bedrijfsoppervlak 
in gemeentelijke plannen dan ook toegenomen.

Y-F1CTI0N
(Bij wijze van reactie op ٠Stand van zaken IJ-As West’ in 
de Buurtkrant van november 1988)

foto: R. Helsloot

Kom je  eruit direct. En vergeet je  die vergade- 
ring niet vanavondV Vergadering, vergadering? 
’Wat voor vergaderingV ’Die vergadering over 
de plannen voor de IJ-boulevard, slaapkop! 
Vergeet het niet, je  hebt beloofd te gaan!’

Hij was meteen klaar wakker en hoorde buiten 
eerst het tjilpen van een vogel in de tuin en toen 
het zware geluid van een rangerende goederen- 
trein.

Ron Helsloot

ongeveer op de plaats waar aan het begin van 
de eeuw de veel bescheidener ’Zwem- en 
Badplaats’ in het IJ uitstak. Rechtsaf over de 
brug en weer rechtsaf naar de Prinsengracht. 
Dat vergaderen hield nooit op. Inzet vormden 
nu de allerlaatste schepen die in het Westerdok 
lagen; ook die moesten er nog uit.
Plotseling klonk een stem uit het donker.
’Het is acht uur, Did, ik moet naar m ’n werk.

huisdeur open en liep iemand de straat op om 
z’n hond uit te laten. Hij keek op zijn horloge. 
Het was tien voor acht, opschieten geblazen. 
De vergadering zou over tien minuten begin- 
nen.

Het fietspad richting CS liep tussen de nieuwe 
huizen en het Westerdok door. Kleine tuintjes 
aan de voorkant, net Almere. Vroeger liepen 
hier de rails en stonden even verder de loodsen. 
Die waren op het laatst bijna allemaal be- 
woond, met veel levende have voor de deur: 
kippen, geiten, honden. In het water langs de 
kade allerlei nog zeilende schepen; die waren 
nu zo goed als allemaal verdwenen.
De degelijke planten in de voortuintjes hadden 
de plaats ingenomen van velerlei wilde pla؟ ten 
die in de loop der tijd hun kop hadden 
opgestoken uit de zandgrond tussen de rails. 
Hun groei was vooral niet meer te stuiten 
geweest nadat ze de NS zover hadden gekre- 
gen, niet langer met verdelgingsmiddelen alle 
sporen voor de rangerende goederentreinen 
vrij te houden.
Aan het eind van het dok, waar vroeger 
woonwagens stonden, sloeg hij linksaf. Even 
verder dook links voor hem ’Tropicana’ op.

’Dé hemel kunnen ze je tenminste niet afpak- 
ken’, mopperde hij. Volle maan was het, een 
heldere lucht met sterren. Het begon al flink 
kond te worden ’s nachts.
Toen hij van het schip op de kade stapte, schoot 
hem ineens een oude foto in gedachten: het 
Westerdok met een lege plek aan de kademuur. 
Daarboven hun tuintje en de houtschuur, met 
ervoor de buurvrouw. En daar weer boven de 
spoordijk met een hel gele trein erop. Iets meer 
naar rechts aan de kade stond hij zelf, trekkend 
aan een touw waarmee het schip de lege plaats 
weer ingehaald moest worden, terug van een 
beurt op de werf،
Op het moment dat hij naar z’n fiets liep, die 
aan het hek langs de kade vaststond, kreeg hij 
door wat hem aan die foto had doen denken. 
Zo was het dââr ook geweest, bij de werf op de 
Eilanden, vijfjaar geleden: een laag hek langs 
de kade؛ goed voor je fiets, maar ze hadden 
zich er ontheemd gevoeld en waren blij geweest 
hun oude vertrouwde plek weer in te kunnen 
nemen.
Terwijl hij aan het slot van z’n fiets stond te 
morrelen, ratelde achter hem de sneltram naar 
de halte onder het ’Stenen Hoofd’. Links achter 
hem, waar vroeger de spoordijk was, ging een



Kristallnacht 
9 november 1938

Op 9 november was het 50 jaar geleden dat de 
kristallnacht in Duitsland uitbrak.
Kristallnacht, het is een mooi woord en je 
denkt erbij aan een mooie sterrenhemel.
Maar het was het tegenovergestelde, het was 
een vreselijke nacht, een hel. In Duitsland was 
het fascisme al een paar jaar aan de macht en 
jodenhaat werd openlijk gepropageerd. Dat 
leidde tot de Kristallnacht. Winkelruiten en 
synagoges werden vernield en in brand gesto- 
ken, er lag zoveel gebroken glas op de straten 
dat die naam van kristallnacht eraan gegeven is .. 
Honderd mensen werden er die nacht gedood 
en velen gewond.
50.000 joden werden er opgepakt en naar 
concentratiekampen afgevoerd om later ver- 
moord te worden.
En dat alleen omdat zij als jood geboren waren. 
Waarom schrijf ik dit?
Opdat wij niet vergeten wat er gebeurd is en dat 
het nooit meer gebeurt met wie of wat je ook 
bent.
Niemand kan bepalen hoe je geboren wordt. 
Straks is het kerstfeest en dan zitten we weer als 
heilig boontje rond de kerstboom en zingen 
misschien vrede op aarde.
Ik dacht dat wij allemaal wat aan die vrede 
kunnen doen door in verzet te komen tegen de 
wapens en door op een menselijke manier met 
elkaar om te gaan en een ieder te respecteren. 
Laten wij in onze buurt beginnen om die vrede 
waar te maken.
Ik wens iedereen een fijne kerst en een voor- 
spoedig nieuwjaar toe.

Mien van der Meyden 
Anti-fascisme werkgroep Spa/Zeebrt.

Steenkolen uit Zuid-Afrika

Onlangs kwam ons via diverse kanalen (de 
pers, voorlichting van de gemeente) ter ore dat 
het Amsterdamse college van B & w  akkoord 
zou gaan met leveranties/overslag van steenko- 
len afcomstig uit Zuid-Afrika. Door protesten 
vanuit de gemeenteraad werd dit akkoord op de 
wat langere baan geschoven omdat er eerst een 
onderzoek zou worden ingesteld over de her- 
komst van de kolen en wie daarvoor verant- 
woordelijk zou zijn. In de wijkraad werd het 
voorstel gedaan er nu reeds bij B & w en de 
gemeenteraad middels een adres op aan te 
dringen in deze zaak een principieel besluit te 
nemen.
Het gaat volgens de gemeente niet aan, aan de 
ene kant de vestiging van een ANC vertegen- 
woordiging en een kantoor van deze verzetsbe- 
weging uit Zuid-Afrika in Amsterdam toe te 
juichen en te pretenderen een anti- 
apartheidsbewind te voeren in Amsterdam en 
aan de andere kant het levers/overslaan van 
besmette steenkolen al of niet oogluikend toe te 
staan. Dat is niet erg geloofwaardig. Reeds 
jaren wordt er door verschillende verzetsgroe- 
pen in Zuid-Afrika op aangedrongen een eco- 
nomische boycot tegen Zuid-Afrika in te stellen 
om op die manier de regering in Zuid-Afrika te 
dwingen de apartheid af te schaffen.
Helaas zijn de belangen van kpitaalsgroepen 
over de hele wereld in Zuid-Afrika dermate 
groot, dat deze boycot er tot nu toe nog niet 
gekomen is, integendeel regeringen van diverse 
landen (waaronder Nederland) verschuilen zich 
categorisch achter hypocriete argumenten om 
deze boycot toch vooral maar niet te hoeven 
beginnen.
De werkgelegenheid in eigen land staat op het 
spel of de werkgelegenheid in Zuid-Afrika, of 
de zwarten in Zuid-Afrika zouden er de dupe 
van worden of je moet dat wereldwijd doen 
anders helpt het niet etc. etc. zijn vaak gehoor- 
de argumenten.
Ook in deze zaak in Amsterdam worden 
argumenten van deze strekking van stal ge-

haald. ,,Als wij het niet doen, doen andere 
steden het wel” of ,,het kost Amsterdam 
werkgelegenheid” of ,,het moet op Europees 
nivo gebeuren” etc.
Kan het gemeentebestuur van Amsterdam in 
een stad met een nti-racistische, anti- 
fascistische traditie in deze zaak niet wat 
principiëler zijn? Niet bang om wat duidelijker 
stelling te nemen tegen apartheid, door een 
duidelijk nee te zeggen tegen steenkolen uit 
Zuid-Afrika ongeacht door wie en op wat voor 
manier ze hier komen. Straten vernoemen naar 
Zuidafrikaanse n i-a^ rth e id sstrijd e rs  of een 
culturele manifestatie ondersteunen is een goe- 
de zaak, maar wanneer het erom gaat een 
duidelijk anti-apartheidsgezicht te laten zien, 
ook wanneer dat Amsterdam misschien haar 
konkurrentiepositie kost is een andere, en dat 
gaat het gemeentebestuur kennelijk te ver.
Wij, buurtbewoners van de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt aktief tegen apartheid o.a. 
middels een buurtband met de township Ale- 
xandra, doen een beroep op burgemeester en 
wethouders en raadsleden in deze zaak een 
principiële beslissing te nemen.

Boycot b esm ette  goederen u it  Zuid-Afrika, 

dus ook deze s teenko len .

Het islamitisch badhuis de Hammam is sinds 3 
november bezet. Er bleek onenigheid te be- 
staan tussen het bestuur en een coordinator- 
Deze onenigheid is zover opgelopen dat het 
bestuur, geadviseerd door Je adviesraad, geen 
andere mogelijkheden meer zag dan de Ham- 
mam te sluiten, ontslag aan te vragen voor al het 
personeel en het gebouw en de goederen terug 
te geven aan de gemeente.
Het wijkopbouworgaan is ernstig verontrust 
door deze gang van zaken, omdat dit zou 
kunnen betekenen dat hiermee het gehele 
Hammamprojekt voorgoed van de baan is.
Het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt heeft altijd positief gestaan 
tegenover de komst van de Hammam in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, omdat de 
Hammam een goede voorziening zou kunnen 
betekenen voor buitenlanders zowel in onze 
buurt als elders in de stad. Een voorziening 
waar ook duidelijk behoefte aan was.
Een verheugend feit is dat nu al gebleken is dat 
de Hammam een noodzakelijke en nuttige 
voorziening is, in het bijzonder voor de vrou- 
wen uit de doelgroep.
Het gaat te ver om nu, op basis van een slechte 
verhouding tussen bestuur en werknemers, dit 
hele projekt af te blazen, zeker wanneer in 
ogenschouw wordt genomen de tijd, energie en 
geld die in dit projekt zijn gestoken en gezien 
de verwachtingen die zijn gewekt.
Er dient naarstig gezocht te worden naar 
mogelijkheden om het projekt voort te zetten, 
wellicht met een ander bestuur en wellicht met 
andere werknemers. Duidelijk is dat in deze 
fase er een verantwoordelijkheid ligt voor 
zowel de gemeente, in het bijzonder de wethöu- 
der coórdinatie minderhedenbeleid, als voor 
het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt om te zoeken naar een struktu- 
rele oplossing waardoor het voortbestaan van 
de Hammam wordt veilig gesteld.

Jjger de Jong

NIEUWS VOOR OUDEREN
we kunnen verwachten, en daarvoor kunt u 
zich (telefonisch) aanmelden vóór vrijdag 16 
december, tel. 8 6 3 1 ل .ل
u moet dan doorgeven: uw naam, leeftijd؛ 
adres; wel/geen vervoer.
Kosten: entree: /  7,50 (inclusief consumpties); 
vervoer: (nog niet bekend); tijden: aanvang: 
20.00 uur; zaal dicht: 1.00 uur.

Aktiviteitenoverzicht 
voor o u d e r e n
December
zondag 4 december
Klaverjasdrive, grote zaal ,,de Bogt” , 14.00- 
17.00 uur, /  1,- per persoon 
zondag 11 december
F ^ tk l^ e rja sd riv e , grote zaal ,,de Bogt” , 
1 4 1 7 . 0 0 - س  uur, /  3,- per persoon 
zondag 18 december
Zondagmiddagconcert, beperkt aantal plaat- 
sen! Grote zaal ,,de Bogt” , aanvang 14.00 uur, 
/  3,- per persoon.
Voor kerst en ()ud en Nieuw: 
zie elders op deze pagina

Kerstdiner in de 
Bogt/Westerbeer
Oudere buurtbewoners kunnen zich aanmelden 
voor deelname aan het kerstdiner, zowel op 
eerste als op tweede kerstdag. De eerste kerst- 
dag verzorgen de medewerkers van de keuken 
een fantastisch diner in de grote zaal van de 
Bogt/Westerbeer, compleet met een drankje 
voor /  12,50. Deelname aan de maaltijd op 
tweede kerstdag kost /  6,-.
Aanvang: eerste kerstdag: 11.30 uur; tweede 
kerstdag: 12.30 uur.
u kunt zich aanmelden vóór vrijdag 9 decem- 
ber bij Wilma Spijkers of Ank Kroonsberg in 
de Bogt, op werkdagen: tel.: 861131.

Foto: H. RompaDe eerste voorbereidingen voor het kerstdiner zijn al gestart.

Oudeja.arsa.vond in de 
Bogt/Westerbeer
Ook dit jaar hoeft u de oudejaarsavond niet 
alleen door te brengen als u dat niet wilt! 
Ouderen die alleen staan en toch behoefte 
hebben aan gezelschap, kunnen zich aanmelden 
voor een gezellige avond, samen met bewoners 
van de Westerbeer in de grote zaal van de 
Bogt/Westerbeer. Het wordt niet zozeer een 
groot feest, maar een avond met spelletjes, t.v. 
kijken, oliebollen en een hapje en een drankje. 
Voor vervoer kan worden gezorgd en in geval 
van nood kan worden gezorgd voor een bed. 
We willen graag tevoren weten hoeveel gasten
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Na dit gebeuren is er weer een loopgedeelte, 
waarna we tot slot de spieren weer tot rust laten 
komen door middel van oefeningen. Iedereen 
werkt op zijn eigen tempo. Het is van groot 
belang de eerste keer niet te veel te doen, dit 
om spierpijn te voorkomen. Met een langzame 
opbouw zul je al gauw voelen wat ik bedoel. 
Het konditiegebeuren is niet alleen om aan je 
uithoudingsvermogen te werken, maar het is 
ook leuk om samen met je buurman of buur- 
vrouw te sporten. Het is een mogelijkheid om 
mensen eens op een andere manier te leren 
kennen.
Kom en denk aan de drie G ’s, namelijk: Goed, 
Gezellig en Goedkoop.
Wanneer:
Maandag van 20.30 tot 22.00 uur.
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. (Hier is 
tevens een erèche aanwezig, kosten één gul-

Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur. (Lekker zo 
vlak voor het weekend).
Kosten: drie gulden per keer.
De konditietraining duurt ongeveer drie kwar- 
tier, direkt hierna worden allerlei andere spor- 
ten aangeboden. Mensen met gezondheids- 
klaehten kunnen op de maandagavond terecht 
van 19.00 tot 20.30 uur.

E nkele tip s  voor 30-p lussers
Het Nationaal Instituut voor de Sportgezond- 
heidszorg heeft een aantal tips samengesteld 
voor 30-plussers.
Het thema ,,Sport een leven lang” .
Wanneer je voor sport kiest denk dan aan het 
volgende:
Bezint voor u begint.
Kies een sport die bij u past.
Bouw uw konditie langzaam op.
Doe altijd een goede warming-up.
Draag de juiste sportkleding.
Sport voor uw plezier.
Sport is goed voor uw gezondheid.
Verzorg uw hele lijf.
Ken uw grenzen.
Heeft u vragen, kom eens langs in de sporthal. 
Hellen zal u adviezen geven op sportgebied.

Bre d iusn ie uw s
Volleybal
Bij dezen wil ik de mensen er vast op attenderen 
dat 11 december het grote Kerstvolleybal toer- 
nooi weer van start gaat. Pak dus je agenda en 
houd die datum vrij.
Vorig jaar was er sprake van een geweldige 
opkomst, maar liefst achttien teams streden ٠٥١ 

de Bredius Bokaal.
Nu gaat het hier niet om het winnen, maar om 
de gezelligheid en het deelnemen, sportief je 
dag beginnen onder het mom ,,Gezelligheid 
kent geen tijd” , waarna je de dag verder fit 
kunt beleven. Er zijn weer gekke prijzen 
tussendoor te verdienen. Het origineelst gekle- 
de team kan rekenen op een leuke verrassing. 
Opgeven voor 1 december telefonisch of in de 
sporthal.

K o n d itie tra in in g  w aarom ?
Herkent u de volgende situatie? Als u met uw 
boodschappentas net boven bent gekomen op 
vier hoog, gaat de telefoon. Je wilt hem 
oppakken maar je staat te hijgen als een paard. 
Vervelend, je bent buiten adem, dus pak je de 
telefoon niet op. Je ergert je later omdat je wilt 
weten wie er gebeld heeft. En dit gebeurt nu, 
laat staan na de feestdagen.
Herkent u dit, en komt het vaker voor, dan 
raad ik u aan om wat aan uw konditie te gaan 
doen. Hoe kun je die konditie nu verbeteren 
zou je zeggen. Door één â twee keer in de week 
wat te gaan doen, zie je al snel verbetering 
optreden. Je voelt je veel beter, je kunt de 
zaken niet alleen geestelijk maar ook lichame- 
lijk beter aan. Wat houdt zo’n konditietraining 
in?
Wij beginnen met wat loopvormen, hierna wat 
rekoefeningen waarbij wij de spieren op lengte 
brengen zodat deze optimaal kunnen funktio- 
neren. Na nog wat loopwerk zijn de spierver- 
sterkende oefeningen aan de beurt. De ver- 
schillende spiergroepen worden doorgenomen 
zodat wij werken aan een beter gevormde 
body.

,,Kleine Dorrit” door Dwarf is te zien op de 2e 
Kerstdag. Een prachtig kerstverhaal voor de 
hele familie. Een uitgebreid programma ligt 
vanaf ca. 15 december voor alle ge'i'nteresseer- 
den klaar. RESERVEER TIJDIG!!!
Verder nog vier premières in december. Aller- 
eerst HET STUFFED PUPPET THEATER met 
,,Manipulator” en ,,Underdog” , te zien don- 
derdag 1 t/m zaterdag 3 december. Op zondag 
11 december een première van de interculturele 
kindervoorstelling ,,DE VREEMDE VOGE- 
LAAR” , gespeeld door Kitha Theaterproduk- 
ties, Theatergroep HANASCINE met ,,RAS” 
in de regie van Ricardo Anasagasti, te zien van 
woensdag 14 t/m zaterdag 17 dec. en Binnen- 
landstheater met ,,CHINGADA!” te zien van 
woensdag 21 t/m vrijdag 23 december. Reserve- 
ringen dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 
16.30 uur en zaterdag van 11.00-13.00 uur, tel, 
821311-
RESERVEER TIJDIG!!!

Scène uit „Kleine Dorrit” (van Dickens), thea- 
tergroep Dwarf Een familievoorstelling v.a. 8 
jaar.

Van 26 t/m 30 december heeft Het Polanen- 
theater het kindervertelfestival „DRRROOM- 
SPINSELS” georganiseerd. Ter gelegenheid 
van dit unieke festival zal Het Polanentheater 
omgetoverd worden tot een sfeervol 
„SPROOKJESKASTEEL” vol 1000 en 1 
nachten, tropische oerwouden, clowns, draken 
en spoken. Er komen wisselende theatervoor- 
stellingen en vertellingen voor de hele familie in 
een sprookjesachtige omgeving vol geheimzin- 
nige hoekjes met vrolijke kleuren en mooie 
muziek. Vijf dagen lanjy kunnen de kinderen 
zich wanen en uitleven in dromen, sprookjes en 
fantasieën. En als ze willen mogen ze zelf ook 
iets vertellen, een spannende, angstige, of 
leuke en fijne belevenis. Er is aan elke leeftijds- 
groep gedacht! (van 3 en 4 jr., 4 tot 7, alle 
leeftijden en fai^lievoor^llingen). Een greep 
uit het aanbod:
Theater op bezoek met ,,Warme handen” , Rob 
spekking met ,,Avonturen van Baribon” , Del- 
ta met ,,Dongdeng öongdeng” , Afrikaanse 
vertellingen door Angele Jorna, Stichting UZ 
met het spannende „Blauwbaard” en Rap(pe) 
vertellingen door Gylan Kane. De voorstelling

DECEMBERAKTIVITEITENOVERZICHT

20.00 uur vergadering van de werkgr©ep 
Buurtbeheer
14.00-16.00 uur Mar©kkaans spreekuur
20.00 uur vergadering van de wijkraad
13.00 uur vr©uwenbijeenkomst
20.00 uur dagelijks bestuur van het wijkop- 
bouworgaan
20.00 uur Beheergroep openbare Ruimte, 
Tasmanstraat !1-a
13.30 uur politieoverleg
14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur
15.00-18.00 uur Oliebollenuitstuif

woensdag 14 december: 

donderdag 15 december: 

maandag ول december:

dinsdag 20 december:

woensdag 21 december: 
donderdag 22 december: 
zaterdag 31 december:

Wilt u dat UW ak^iviteit ook verm eld w ordt in dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie .
De redaktie aanvaard t geen aansprakelijkheid  voor onjuiste opgaves en/of het 
nietdoorgaan van vergaderingen en b ijeenkom sten. W ilt u het zeker w eten bel dan 
even m et de adm inistratie van het w ijkopbouw orgaan tel. 829773.

NIEUW SCHEMA VOOR !NLEVERING EN 
VERSCHUNING VAN DE BUURTKRANT

6  d e c e m b e r  

22 december

Inleverdatum

Verscto^ingsdatum

20.00 uur vergadering van het cws, Spaarn- 
dammerstraat 143
20.00 uur deelgebied IJ-as, op het stadhuis 
St. Nikolaasleest in het ?olanentheater, 
aanvang 15.00 uur
St. Nikolaasfeest in speeltuinvereniging 
Spaarndammerkwartier, aanvang 13 uur.
19.00 uur vergadering van de redaktie van 
de Buurtkrant
20.00 uur vergadering van het dagelijks 
hestıııır
20.00 uur vergadering over het gif in het 
Westerpark, in de Koperen Knoop
19.30 uur vergadering van het anti-fascisme 
eomité
14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur
11.00 uur vergadering van het Ouderenbe- 
raad
19.30 uur opname van nieuwjaarsgroet voor 
Alexandra in de Bogt, ?olanenstraat 6
10.00 uur vergadering van de Rode Nota 
 uur vergadering als voorbereiding van اآ13.0
8 maart
20.00 uur vergadering van de soeiaal- 
medisehe werkgroep
19.00 uur schrijfavond voor Amnesty Inter- 
national in de bibliotheek, van Limburg 
Stirumstraat 133, tel. 2572?5
15.00 uur Diabeticiprojekt, in het Hout-- 
rak, Houtrijkstraat 114-116
20.00 uur vergadering van het AKZ in het 
Turfschip, Roggeveenstraat 12

donderdag 1 december:

zondag 4 december:

dinsdag 6 december:

woensdag 7 december:

donderdag 8 december: 
vrijdag و december:

maandag 12 december:

dinsdag 13 december:


