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M e t in g e n  v an  m i l ie ude fe nsie  tonen aan  dat  de c o nc e n t rat e  st ik st o fd io x ide  in  de  V an  

Die m e n st raat  v e r  bo v en he t  A m st e rdam se  gem idde lde  l i g t .

ST IK ST OFDIOX IDE VER  BOVEN A M ST ER DA M S GEMIDDELDE
De Provincie moet hierop streng toezien. 
Provincie en gemeentes moeten een voorbeeld- 
funktie hebben als het gaat om het bevorderen 
van het gebruik van openbaar vervoer. Dat 
moet tot uitdrukking komen in de reiskosten- 
vergoedingen, het stimuleren van carpoolen of 
het verschaffen van O.V. jaarkaarten aan het 
eigen personeel.
Niet alleen auto’s, maar ook de andere N02 
bronnen moeten worden aangepakt. Voor 
Noord-Holland betekent dat:
— sanering van de 2س  uitstoot van Hoogo- 

vens
— toepassing van de technisch meest strenge 

eisen aan de kolengestookte Hemcentrale
— sanering van andere elektriciteitscentrales
— strenge normen voor 2س  uitstoot van 

Warmtekracht-installaties
Joger de Jong
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TEGEN DE STIKSTOF VERONTREINIGING 
IN DE VAN DIEMENSTRAAT

DOE M EE. K OM  OOK .
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Zoals uit bijgaande grafiek blijkt is de situatie 
bij Het Roerhet ergst op de noordelijke uitrit 
van de Coentunnel na.
Daarom heeft Carla Griep, het hoofd van Het 
Roer in de vorige buurtkrant niets te veel 
gezegd:
,,Dit bericht over de hogere dan wettelijk 
toegestane stikstof-dioxide concentratie vind ik 
schokkend. Dat betekent, dat onze speelplaats 
en de Zuiderspeeltuin ongezonde plekken zijn. 
De hele zomer heb ik hier, zoals altijd, een 
flink aantal kinderen zien spelen. In de 
Zuiderspeeltuin zitten moeders met jonge kin- 
deren uren lang. Het is de enige plek in de 
buurt. We hebben zeker 15 â 20 kinderen met 
cara op school. Nu deze cijfers bekend zijn, 
moet er snel iets gebeuren. De verkeersconcen- 
tratie moet uit onze woonbuurt worden terug- 
gedrongen. De IJ-Boulevard buiten de buurt 
om, moet versneld worden aangelegd; er moe- 
ten nu al andere maatregelen worden bedacht. 
We zullen bij de gemeente aan de bel trekken, 
en in het Zeeheldenbuurtoverleg en in de 
wijkraad bespreken wat ons te doen staat.”
Dat is dan ook de reden geweest om samen met 
Milieudefens؛e te besluiten een aktie te gaan 
voeren op dinsdag 10 januari 1989 vanaf 8.15 
uur ’s morgens op de Van Diemenstraat samen 
met de kinderen van de school.
Wij roepen u op aan deze aktie mee te doen, 
omdat niet alleen het belang van de schoolkin- 
deren op het spel staan maar ook uw belangen. 
Wat slecht is voor de kinderen is ook slecht 
vooru.

A an be v e l in g e n
Milieudefensie besluit het verslag over de me- 
tingen met een aantal aanbevelingen.
Het rijksbeleid, gericht op de vermindering van 
milieuschadelijke effekten van autoverkeer, 
schiet ten ene male tekort. Uit diverse publika- 
ties blijkt dat de uitstoot van N02 niet met 50% 
maar met 80% moet verminderen. De maatre- 
gelen, die ministeries zich voorstellen te 
nemen zullen dit niet bewerkstelligen. Het 
gestelde vertrouwen in de schone motor/kataly- 
sator is kortzichtig. Toepassing daarvan moet, 
dat staat buiten kijf, maar op termijn (na 2000) 
zal door groei van de automobiliteit (per schone 
auto) de uitstoot van N02 weer stijgen.
De automobiliteit zal sterk terug moeten lopen. 
Aanleg van nieuwe wegen en tunnels mag 
daarom niet worden toegestaan, te meer daar 
uit studies blijkt, dat het oplossen van knelpun- 
ten een auto-aanzuigende werking zal hebben. 
Elders zullen knelpunten ontstaan, die na 
oplossing weer nieuw knelpunten doen ont- 
staan. Om het probleem daadwerkelijk op te 
lossen zal het openbaar vervoer daarom een 
grotere rol moeten gaan spelen. Verbetering is 
nodig؛ in fre^entie, reistijd, comfort, enz.
In het rapport ,,Schoon op weg, naar een 
trendbreuk in het personenve^oer” van de 
Vereniging Milieudefensie en Wijs op Weg 
wordt duidelijk dat een vervoerssysteem, waar- 
in het openbaar vervoer een centrale rol speelt, 
werkt en betaalbaar is. Het voorgestelde sys- 
teem is 2,5 maal zo groot als het huidige 
openbaar vervoerssysteem en kan 3 maal zo 
veel reizigers aan.
Gemeentes en provincie zullen zich niet moeten 
neerleggen bij de plannen van het ministerie 
van Verkeer (zoals een 2e Coentunnel, een 
Westrandweg, uitbreiding van de weginfra- 
struktuur rond Schiphol), maar zelf moeten 
bijdragen aan een uitbreiding van het openbaar 
vervoer.
Alle gemeentes moeten aan de slag met de 
Algemene Maatregelen van Bestuur en met 
Verkeersmilieukaarten. Hierop moeten daad- 
werkelijk sanerende maatregelen volgen. Dat 
zijn utorabiliteitsbeperkende maatregelen.

In de Buurtkrant van november hebben wij 
melding gemaakt van het feit dat de stikstofdio- 
xide verontreiniging ver boven de norm is met 
name in de Tasmanstraat, Van Diemenstraat en 
Spaarndammerdijk.
Deze gegevens kwamen uit het rapport dat het 
gemeentelijk centraal milieulaboratorium had 
laten opstellen aan de hand van verrichte 
meetingen.
De vereniging Milieudefensie heeft in de perio- 
de van 19 tot en met 23 oktober een aantal 
metingen verricht naar stikstofdioxide (NG2). 
Via zogenaamde ,,N02 diffusiebuisjes” tracht- 
te men een ruw beeld te krijgen van de 
gemiddelde concentratie van stikstofdioxide. 
Gemeten werd op kruispunten en schoolplei- 
nen. Aangenomen werd dat het verkeer op 
deze punten de belangrijkste bron van NG2 
vormde. Men was vooral benieuwd naar de 
gehaltes op het leefniveau: de straat waar je 
loopt of fietst, het plein, waar de kinderen 
dagelijks spelen.
De plaatsen, waar door de vrijwilligersgroepen 
werd gemeten, verschilden van zeer landelijke 
en ,,schone” gebieden zoals Texel en Wierin- 
gen tot zeer verkeersintensieve steden als Am- 
sterdam.

Waarom N02?
N02 (stikstofdioxide) is uitgekozen vanwege 
het feit dat het een milieuschadelijke stof is, die 
een belangrijk bestanddeel vormt van de uit- 
laatgassen van auto’s. De milieuschadelijke 
effekten, die met N02 samenhangen zijn:

V e rz ur in g
De gevolgen van verzuring mogen inmiddels 
bekend verondersteld worden: ruim 50% van 
de naald- en loofbossen is aangetast, de heide is 
geheel of gedeeltelijk vergrast, de vennen zijn 
vrijwel dood, de bodem is op diverse plekken 
sterk verzuurd, de schade aan landbouwgewas- 
sen loopt in de honderden miljoenen en de 
schade aan monumenten en ander kultureel 
erfgoed is vrijwel niet te herstellen.
Van Nederlands eigen bijdrage aan de verzu- 
ring maken de stikstofoxiden (waaronder NG2) 
ruim eenvijfde deel (21%) uit. Van deze 
stikstofoxiden is ruim de helft (55 م/ه ) afkomstig 
van het verkeer.

Fo tochem ische  

luc t o v e ro n t re in i g in g
NG2 levert samen met de tevens door het 
verkeer uitgestoten koolwaterstoffen een be- 
langrijke bijdrage (50 م/ه ) aan het ontstaan van 
fotochemische luchtverontreiniging. Dit ver- 
schijnsel treedt op als verschillende geëmitteer- 
de gassen onder invloed van ozonlicht omgezet: 
worden in oxidantia (zoals ozon). Ozon kan 
planten en materialen beschadigen en tast de 
menselijke gezondheid aan.

Schade  aan  ge z o ndhe id
N02 is een stof, die direkt en indirekt (door 
fotochemische smog) schade oplevert aan de 
gezondheid. Vooral kinderen blijken gevoelig 
te zijn voor relatief lage concentraties N02. 
Korte blootstelling kan leiden tot een acute 
vermindering van de longfunktie, langdurige 
blootstelling leidt mogelijk tot ademhalings- 
ziekten (Cara). Oxidantia, zoals ozon, veroor- 
zaken irritaties van neus, ogen en keel, hoofd- 
pijn, vermindering van lichamelijke conditie, 
versterking van astmatische verschijnselen en 
vermindering van de longfunktie.

K o n k lusi e s
De konklusies uit deze metingen zijn nog 
verontrustender dan in eerste instantie werd 
aangenomen.aangenoi
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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 zich het reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

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

Drukkerij: Dijkman.
©plage: 7س  exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer: 
10 januari

Le t  ٠٢ een ju i s t e  

v e rre k e n in g  v an  inko m sten  

en R W W  (b i js t an d )!
Volgens uitspraken van de rechter (in deze 
kwestie wordt bedoeld Koninklijke Besluiten 
van 10 maart ’87 en 29 april ’88) moeten 
inkomsten verkregen door arbeid, toegerekend 
worden aan de periode waarin de arbeid is 
verricht. Wel moet er sprake zijn van onregel- 
matig, incidentele inkomsten, die tevens bene- 
den de bescheiden vermogensgrens van de 
bijstandswet blijven.
Een voorbeeld: iemand met een RWW (bij- 
stands)uitkering kan een klus doen voor één 
week via een uitzendburo. Tot zijn grote 
verbazing verdient hij hiermee netto /  1200.-. 
Dat is voor één week nog méér dan hij voor één 
maand aan bijstand krijgt van de Sociale 
Dienst. Kan hij nu nog bijstand krijgen als hij 
werkloos is? Ja, zelfs over de maand waarin hij 
ekstra inkomsten heeft. Hij mag nog zeker drie 
weken bijstand van de Sociale Dienst verwach- 
ten, omdat hij immers werk heeft gedaan voor 
één week.
Verdient hij dezelfde /  1200.- in twee weken 
dan kan hij nog zeker twee weken bijstand 
krijgen over die maand als hij weer werkloos is.

Be re ik baarh e id sd i e n st e n  

t i jd e n s de  ! e e st d ag e n :

waarneming:
A t/m G Dr Goslinga 
H t/m Q Dr Pool/ Dr van Duin 
R t/m Z D r de Vries

tel: 237417 
tel: 828552 
te^840J33

Praktijk Dr Pool/Dr van Duin gesloten van-19
december tot 27 december
waarneming:
A t/m G D r Goslinga tel: 237417
H t/m p Dr Garnier tel: 828996
Q t/m z  Dr de Vries tel: 840133
Praktijk tandarts Ros normale spreekuren 
buiten de spreekuren in geval van nood bellen: 
06-8212230

M aat sc h appe l i jk  w e rk
normale spreekuren

W ijk po st  v oo r Oude ren
alleen de donderdag na kerst zijn deze niet op 
de wijkpost aanwezig telefonisch wel te berei- 
ken op de Haarlemmerdijk no. 58. Tel: 228921 
en u kunt daar ook terecht op het spreekuur 
van 9.30 uur tot 11.00 uur

A nde re  be lan g r i jk e  num m ers
s .O.s. hulpdienst 161666
Praatlijn voor ouderen 273385

Diëtist A’dams Kruiswerk:
Marike van Orden
Spreekuuradres: Westerpark 2, (2e donder- 
dag en 4e dinsdagmorgen van de maand) 
Afspraken kunnen gemaakt worden via tel.
767722.
Voor korte vragen over voeding is er een 
telefonisch spreekuur: woensdag van 13.00-
14.00 tel. 767722■

NIEUWS HIT HET HOUTRAK

So c iaal raad sl i e d e n  

K n o lle n dam st raat
gesloten van 23-12-88 t/m 1-1-89. Voor spoedei- 
sende gevallen kunt u zich wenden tot de 
sociaal raadslieden post in het nieuwe stadhuis 
Amstel 1. spreekuren dagelijks van 9.00 uur tot
16.00 uur. Voor informatie van eenvoudige 
aard kan men bellen, dagelijks tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur op nr. 258347/246940. Woensdag 
geen spreekuur.

Vo o rpost  Bestuursk o n t ak t e n
gesloten van 23-12-88 t/m 1-1-89

A dv ocat en k o l le k t i e f
hoek Houtrijkstr./Knollendamstr. 
normaal geopend

W i jk v e rp le g in g
normale diensten anders via de centrale dok- 
tersdienst 664211 ٦

H o ut rak  so c iaal m edisch  

cent rum  H o ut ri jk st r .
Praktijk Dr. Garnier gesloten van 30 december 
tot 9 januari.

andering die zij (terecht) als een verslechtering 
aanvaardden. Voorts werden zij in hun werk 
steeds weer onderbroken door mensen die 
informatie over het centrum wilden. En die dat 
terecht wilden, want er was nu toch eenmaal 
een balie. Uiteindelijk hebben we de knoop 
doorgehakt en de balie de balie gelaten. De 
praktijkmedewerksters zitten nu in een eigen 
ruimte. Iedereen die voor de dokter komt moet 
zich bij hen melden. Gp deze manier is de 
privacy van de patiënt veel beter gewaarborgd 
dan in het verleden. En is het werkplezier van 
de praktijkmedewerksters weer vergroot. Het 
blijft overigens wel jammer dat de balie thans 
niet wordt bezet. .Maar daar zou een aparte 
receptionist(e) voor moeten worden aangetrok- 
ken. En daar ontbreekt op dit moment het geld 
voor. Via voorlopige verwijsbordjes worden de 
mensen nu verwezen. We zijn bezig de verwij- 
zing naar de verschillende werksoorten in het 
Houtrak nog te verbeteren. Overigens mocht u 
klachten hebben of suggesties voor verbeterin- 
gen van de werkwijze in het gezondheidscen- 
trum, laat het ons dan weten. De ko^dinator 
van het centrum staat u met alle plezier te 
woord.

Nieuwe tandarts (links) met assistente.

Voor pijnklachten kan ’s avonds en in het 
weekend gebruik gemaakt worden van tele- 
foonnummer 275815■

Donderdagmiddag en vrijdag de hele dag kunt 
u via de telefoonband het telefoonnummer van 
de waarnemende tandartsen vernemen.

Het Houtrak funktioneert nu twee jaar. De 
afgelopen twee jaar is het centrum steeds beter 
gaan funktioneren. Zo heeft onlangs een tand- 
arts zich in het centrum gevestigd. En met 
ingang van volgend j؛p r  is, zoals het er nu naar 
uitziet, er een ochtend in de week een huidarts. 
Op deze manier krijgt het centrum een steeds 
breder pakket aan voorzieningen. En wordt het 
voor de buurt steeds interessanter gebruik te 
maken van het gebouw.

In de afgelopen twee jaar is ook ervaring 
opgedaan met het funktioneren van het cen- 
trum. Een van de aspecten daarbij is de balie. " 
Bij de ingang van het centrum is een balie. 
Hierachter zaten de praktijkmedewerksters van 
de dokters te werken. Dit begon steeds meer 
problemen op te leveren. Zowel voor de 
gebruikers van het centrum als de praktijkme- 
dewerksters. Het voeren van een privé-gesprek 
aan de balie is onmogelijk. Iedereen kan het 
horen en het gevolg is geweest, dat de kontak- 
ten tussen de patiënten en de praktijkmede- 
werksters steeds zakelijker van inhoud werden. 
Daarm ee veranderde ook de inhoud van het 
werk van de praktijkmedewerksters. Een ver-

Tandarts in  Houtrak
Sinds 1 november 1988 is tandarts mevrouw A. 
Ros met haar assistente M. T. Derkinderen 
werkzaam in het Sociaal Medisch Centrum, 
Houtrijkstraat 114-116 Amsterdam.
Tandarts Ros is in juni 1981 afgestudeerd aan 
de Universiteit van Amsterdam, faculteit Tand- 
heelkunde waarna zij direct terecht kon in een 
praktijk in het Westerpak voor de ochtenden, ’s 
Middags werkte ze in de polikliniek voor 
tandheelkunde van de universiteit. Vanaf 1983 
praktizeerde zij eveneens in een praktijk te 
IJtrechf■
Nadat de ZAO (Ziekenfonds Amsterdam en 
Omstreken) in 1988 aankondigde dat de in de 
centra werkzame tandartsen zelfstandig hun 
praktijk moesten uitoefenen was praktijkvoort- 
zetting in het Westerpark niet langer aantrek- 
kelijk.
Er was gelegenheid om zich in het gebouw van 
het Sociaal Medisch Centrum te vestigen. Dit 
pas gebouwde centrum is vlak bij het Wester- 
park. Bovendien heeft deze aangeboden ruimte 
alle faciliteiten om een tandartspraktijk te 
huisvesten-
Tandarts-Ros is in het bovenstaand Sociaal 
Medisch Centram aanwezig op maandag, dins- 
dag en woensdag gedurende de hele dag plus 
donderdagochtend. De spreekuren zijn maan- 
dag van 13.30-14.00 uur en de overige dagen 
(m.u.v. vrijdag) van 8.30-9.00 uur.
Telefonische afspraken voor controle kunnen 
gemaakt worden maandag t/m woensdag van 
13.ffl-13.ffi uur via telefoonnummer 863844.

D ، BUUR T K R A NT
zoekt op korte termijn een enthousiaste

R EDA K T EUR  ٠ ،  R EDAK T R ICE
Geboden:
leuk, afwisselend en creatief vrijwilligerswerk.

Gevraagd:
belangstelling voor de Spaarndammer-/Zeehel- 
denbuurt, de bewoners, buurtpolitiek en/of de 
aktiviteiten in en rond de buurt.

De t^d die het vraagt:
-  lx per maand een (of meer) artikel(en) of 

korte stukjes schrijven
-  lx per maand meedoen met de redaktiever- 

gadering
-  (eventueel) lx per maand meehelpen met het 

lay-outen van de krant; dat is het klaarmaken 
voor de drukker

Aanmelden of inlichtingen bij:
Nel Breedveld, tel. 271049 of 

Joger de Jong, Wijkopbouworgaan, tel. 82773و.

INZA GE IN
PER SOONSDOSSIER  SOCI ALE DIENST

ningbedrijf en Sociale Raadslieden, kunnen 
alleen ingezien worden als zij daarvoor toe- 
stemming geven.
Wilt u uw dossier inzien dan kan dat telefo- 
nisch, schriftelijk of op het receptiekantoor 
gebeuren, u  krijgt dan een aanvraagformulier. 
Als u het formulier teruggestuurd heeft bekijkt 
de Sociale Dienst of alle stukken ingezien 
kunnen worden en roept u vervolgens op. 
Wanneer u uw dossier bekeken heeft kunt u 
vragen om korrektie, als u vindt dat bepaalde 
gegevens niet juist of onvolledig zijn.

Wanneer de Sociale Dienst weigert u het 
dossier te laten inzien of als u vindt dat u ten 
onrechte niet het gehele dossier mag inzien, 
dan kunt u binnen 30 dagen in bezwaar gaan bij 
de Direkteur van de Sociale Dienst.
Wilt u meer weten over dit inzage- en korrek- 
tierecht, dan kunt u terecht bij de sociale 
raadslieden.

Iedereen die een uitkering van de Sociale 
Dienst ontvangt, heeft het recht zijn dossier in 
te zien en alle gegevens te bekijken die op hem 
betrekking hebben. Ook heeft iedereen het 
recht om te vragen de gegevens die van hem 
bewaard worden te verbeteren, aan te vullen of 
te verwijderen. Ook een gemachtigde derde (in 
opdracht van de uitkeringsgerechtigde) heeft 
dit inzagekorrektierecht. Dit allemaal op grond 
van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Er hoeft geen bepaalde reden opgegeven te 
worden waarom men zijn dossier wil inzien. 
Het is dus mogelijk klikbrieven te lezen en de 
stukken die gebruikt worden bij de beslissing 
van de Sociale Dienst op een ABW/RWW- 
uitkering en bij de beslissing op een ingediend 
bezwaarschrift te bekijken.
In principe heeft men recht op inzage van alle 
stukken in het dossier. Rapportages of brieven 
van ,,derden” echter, zoals Gemeentelijke in- 
stellingen als GEB, Gem. Kredietbank, Wo
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Het voornaamste punt op deze vergadering vormde de diskussie over de toekomst van de 
huurt-
Ten behoeve van deze diskussie is een aantal stellingen geformuleerd, waarin de 
belangrijkste diskussiepunten uit de nota zijn vervat. Op de vorige vergadering van de 
wijkraad is gesproken over de stellingen 1 en 2 die handelden over de werkgelegenheid.
De vraag of er in de buurt een gedifferentieerd woningaanbod gerealiseerd dient te worden, 
wordt door de wijkraad positief beantwoord. Wel zal dan aan een aantal randvoorwaarden 
voldaan moeten worden: er moet gekeken worden naar de behoefte die in de buurt leeft, de 
koopwoningen en de duurdere huurwoningen mogen niet alleen op de betere plaatsen 
gebouwd worden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere, meer speeifieke voorwaarden te 
formuleren.
£٢ wordt niet ontkend dat gedifferentieerd bouwen een positieve invloed kan hebben op de 
buurt, maar de stelling dat dat een automatisme is wordt door de wijkraad niet 
onderschreven. Willen de voorzieningen, zoals de winkels, een beter bestaan hebben dan 
dienen er ook andere maatregelen genomen te worden.
Beter onderwijs is een item waar een ieder voor is. De vraag is echter op welke manier dat 
bereikt kan worden. Het is niet zo dat alleen samenwerking tussen ouders en leerkrachten 
daarvoor de enige voorwaarde is. Daarbij moet dan vooral ook gedacht worden aan geld, 
faciliteiten en middelen. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is wel belangrijk om 
goed onderwijs te scheppen, o p  dit moment is het zo dat de doorstroom van leerlingen naar 
het voortgezet onderwijs goed is. De meesten halen ook de eindstreep. De meeste 
moeilijkheden zijn te vinden bij het LBO onderwijs. £en ander probleem waar de scholen 
mee gekonfronteerd worden is het feit dat de onderwijsprognoses niet kloppen. Dat 
betekent bv. dat het Roer veel meer leerlingen heeft op dit moment dan volgens de 
prognoses mogelijk was. Maar op grond van die prognoses is de school niet uitgebreid 
geworden waardoor de klassen nu overvol zijn met alle nadelen van dien. Het beeld dat hier 
en daar ontstaan is dat velen hun kinderen buiten de buurt op school doen, is evenmin juist. 
Een klein percentage kiest voor een witte school en een klein percentage kiest voor een 
specifieke school, zoals bv. een Daltonschool. Dat verklaart ook dat de huidige scholen nu

De wijkraad is het erover eens dat in de hulp- en dienstverlening het aksent meer moet 
kornet te liggen op de preventieve zorg (voorkoming van ziektes en problemen). 
Voorkomen is beter dan genezen. Dit kan alleen maar indien er een goede en nauwe 
samenwerking tussen gebruikers (buurtbewoners) en hulpverleners ontstaat.
Het voorzieningenaanbod in deze buurt is niet voldoende, noch kwantitatief, noch 
kwalitatief, voor de huidige en de toekomstige buurtbewoners. Dit voorzieningenaanbod 
dient geen statisch geheel te zijn, maar dynamisch in die zin dat het wordt aangepast aan de 
behoeftes die er in de buurt leven. Deze flexibiliteit is niet onbeperkt, er dient ateijdeen 
bepaald minimaal basispakket aanwezig te zijn. Dit basispakket dient nader te wojxten 
omschreven. M
Theater wordt door de wijkraad voor de buurt van belang geacht. Het aanbod van zowel 
aktieve als passieve kunstbeoefening dient te worden uitgebreid, waardoor er meer 
keuzemogelijkheden ter beschikking komen. Voorwaarde daarbij is wel dat e.e.a. 
betaalbaar dient te blijven. Met name voor kinderen wordt kunstzinnige vorming van 
essentieel belang geacht. Daarom zou het goed zijn indien de scholen nauwer betrokken 
werden bij deze aktiviteit, niet alleen als afnemer maar ook reeds bij de voorbereiding en de 
keuzes die gemaakt worden.
Naar de mening van de wijkraad dient het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Z e e h e ld e n b u u r t  zich duidelijk haar prioriteiten te stellen. Vervolgens zal het wijkopbouw- 
orgaan er voor moeten zorgen deze prioriteiten gerealiseerd te krijgen. Dat kan door op 
deze punten de stadsdeelraad voldoende tegenspel te bieden of juist nauw met de 
stadsdeelraad samen te werken. Voorop moet Staan het bereiken van het gewenste 
resultaat. De strategie is daaraan ondergeschikt. Het best is deze opstelling als positief 
kritişch te omschrijven.
De wijkraad is van mening dat nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen, met name ook 
de ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein, niet bij voorbaat opzij dienen te worden 
gelegd. We moeten deze ontwikkelingen in eerste instantie positief tegemoet treden, daarbij 
vanzelfsprekend rekening houdend met onze doelstellingen en het belang van de buurt, en 
deze nieuwe ontwikkelingen een eerlijke kans geven. Pas na een bepaalde periode kan op 
basis van een evaluatie een meer definitief oordeel gegeven worden.
Naast de diskussie over de toekomst heeft de wijkraad ook de begroting voor 1989 
vastgesteld en Madeleine Meijer tot ' en €arla Griep namens de scholen en
Nicolette Krolis names het cw s tot lid van de wijkraad gekozen.

Joger de Jong

HENK PAS, DE TCRMER 
VAN HET SUIKERPLEIN

Volgende vergaderingen van de wijkraad: 18 januari 16 maart 18 mei
16 februari 20 apriï 15 juni

De besturen van 

het Wijkopbouwor؛؛aan ^arndam m e••- 

en Zeeheldenbuurt, 

het Comité Wijkverbetering 

Spaarndammerbuurt en het 

Aktie Komité Zeeheldenbuurt 

wensen u allen een gelukkig,

.gezond en strtjdbaar 1989 toe طءء

Henk gaat verder: ,,Ook werd er wel beknib- 
beid op de inrichting: geen tegels meer in de 
keuken en wat heb ik aangedrongen dat er toch 
verwarming in de badkamer moest komen!”

W aarv o o r H e nk  he t  dan  

w e l  deed?
willen we weten. ,,Ik heb er voldoening in om 
de mensen te helpen” , zegt hij ronduit. „Als er 
,s avonds iemand bij mij aan het lulijzer (de 
haltelefoon) hangt, bij wie het gas is uitge- 
waaid, dan laat ik een bejaarde toch niet in de 
kou zitten? Die moet snel geholpen worden. 
Daar heb ik voldoening in”. ,,Komt er een 
nieuwe bewoner kijken naar zijn flat in aan- 
bouw en die kan alleen in het weekend, dan 
zorg ik ervoor dat ik een sleutel voor hem heb” .

K unne n de m ensen e r dan  

z e lf  n ie t  acht e raan?
is onze vraag. ,,Ja, dat zou wel gekund hebben. 
Jk denk dat ik het nu ook anders zou aanpak- 
ken als ik het opnieuw zou doen: meer doorstu- 
ren naar de Voorpost en de Woningbouwver- 
eniging en dergelijke instellingen. Liefst een 
eigen ruimte op de bouw bijvoorbeeld in een 
box, waar ik de mensen kan opvangen. Ook de 
Woningbouwvereniging zou meer voorlichting 
moeten geven en de mensen meer mogelijkhe- 
den om met hun klachten bij hen te kunnen 
komen. Tijdens de bouwfase I hebben ze nog 
bussen gereden naar de Kloveniersburgwal, 
waar de maquettes stonden opgesteld. Daarna 
niets meer” .

W are n  de m ensen  ءز 
dan k baar  v oo r a l  j e  

w e rk  en be m idde l ing?
,,Dat viel nogal tegen. Meestal hoorde ik niet 
of veel later dat hun klachten waren verholpen. 
Ze dachten misschien ook wel dat ik ervoor 
betaald werd. Eitenlanders waren anders. Die 
vroegen mij te komen kijken hoe mooi ze nu 
wonen en hoe mooi ze zijn ingericht. Van de 
aannemer heb ik wel eens een kerstpakket 
gehad. Nu had ik ook een boormachine en een 
waterpas voor hem teruggevonden. Die kwestie 
van het alarm op de bouwkeet was ook een 
grap. Toen die ,s avonds een keer afging, 
kwam de politie er snel bij, maar niemand wist 
hoe het alarm moest worden afgezet...”
Henk gaat verder: ,,Vernielingen kwamen ook 
geregeld voor, vooral door spelende kinderen. 
Ik ging er wel op af, maar daar moesten de 
ouders toch ook op letten. Tenslotte ben ik 
geen politieagent” .

W at  g a  j e  nu v e rde r doen?
vragen we Henk. De bouw rond het Suikerplein 
is nu vrijwel voltooid.
,,Er komt nog meer nieuwbouw in de buurt” , 
zegt hij glimlachend. ,,Denk maar aan de kale 
plek in de Houtrijkstraat en waar nu nog het 
?TO-gebouw staat aan de Nova Zemblastraat. 
Maar er is hier ook nog genoeg te doen. Denk 
maar aan de straatverlichting, de voetpaden en 
de bruggetjes. Zo mis ik nog een veiligheids- 
haak op de bruggen en een bak zand om te 
kunnen strooien als het glad is. De gracht moet 
ook worden schoongemaakt. Daar ligt beton- 
draad in en hele winkelwagentjes zijn er inge- 
kieperd. Kinderen gaan er ’s zomers het water 
in, want het is er ondiep. Dan hebben we nog 
het Kunstwerk oftewel het Fontein. Kijk maar, 
dat staat hier recht voor het raam. Het plateau 
steekt boven het water uit. Dat was niet de 
bedoeling en het is ook geen gezicht” .
Wat dromerig gaat Henk verder: ,,Het Suiker- 
pleintje moet mooi blijven, als het eenmaal 
klaar is. Er komen speeltoestellen voor de 
kinderen, een verblijfplaats aan het water en 
een prieel. Dat moet goed onderhouden wor- 
den. Ik hoop dat de mensen, die er omheen 
wonen, zich hiervoor willen inzetten. Er is 
zoveel mogelijk met dit pleintje” , besluit Henk 
zijn verhaal, ,,maar ik kan niet voor hen 
beslissen”-
Henk heeft veel gedaan voor de bouw rond het 
Suikerplein. Hij heeft er als een terrier boven- 
op gezeten en volgehouden. Alles in het belang 
van alle nieuwe bewoners. Hij hoopt dat zijn 
werk waardering heeft gevonden, dat de bewo- 
ners zelf zullen meewerken om al het moois in 
stand te houden zodat iedereen hier prettig kan 
wonen en leven.

Willy Snoeck 
Jan Haan

Vanuit zijn woonkamer aan de Le Mairekade 
kijk je uit op de bouwsels op het Suikerplein. 
Het is er een wirwar van muurtjes en trap- 
petjes. Wij schrijven vandaag 24 november
1988. Maar Henk Pas weet precies wat er zal 
ontstaan.
Rondom ons al de flatgebouwen, die al een hele 
nieuwe wijk vormen in de spaarndammer- 
buurt. Henk heeft ze de een /ia de ander zien 
bouwen en hij heeft nauwlettend gevolgd of het 
in overeenstemming met de plannen is gegaan. 
Zo’n zes jaar geleden werd bekend dat er op 
het voormalige industrieterrein nieuwe wonin- 
gen zouden komen. Voor het ontwerpteam 
waren ook toekomstige bewoners gevraagd. 
Henk Pas meldde zich aan. Zijn oude woning 
aan de Houtrijkstraat was rijp voor de sloop en 
hij had wel trek in een nieuwe flat in de buurt. 
Tenslotte woonde hij hier al twintig jaar. 
Hiermee is voor Henk een lange periode van 
vergaderen begonnen over de bouwplannen 
rond het Suikerplein. Zijn taak bestaat eruit de 
belangen van de nieuwe bewoners te behartigen 
en dat blijkt nogal wat in te houden. Vooral als 
blijkt dat hij de grootste volhouder van de 
bewoners is, want niemand volgt zo hardnekkig 
alle vergaderingen en vooral alle bouwfases als 
Henk.
,,De bouwtekeningen waren zo technisch, dat 
ik altijd alles vroeg tot ik het ook begreep” , 
zegt Henk. ,,Ik verzette wel mijn eigen afspra- 
ken**, zo gaat hij verder, ,,om toch bij de 
bpu^vergaderingen te kunnen zijn. Vaak was 
ik de enige van de bewoners die er bij zat. Ik 
ging mee om de stenen uit te zoeken voor de 
afwerking. Eens heb ik een stuk muur laten 
wegbreken omdat de ramen niet volgens de 
tekening waren gemetseld” , zegt hij, bijna 
kwaad wordend.

Eigenlijk begon het al met het bouwrijp-maken 
van de grond. Er zat gif in de bodem. Niet zo 
verwonderlijk ook, want wat heeft er zoal 
gestaan aan de van Noordt- en de le Maire- 
gracht?, vragen we Henk. ,,Een verffabriek, 
waar nu de Dagmarkt is. Een teerfabriek aan 
de Nova Zemblastraat. De PTT die veel met 
lood en kwik werkte en dan natuurlijk de 
Suikerfabriek. Nadat de grond was afgegraven, 
werd er zand aangevoerd vanuit de Noordzee. 
Dat zand werd helemaal bij Scheveningen 
weggehaald. Via het Noordzeekanaal voeren 
schepen ermee naar de Houtmankade en daar 
werd het zand gelost” .

W as het  t o en h e le m aal 
o pge lo st  m et  dat  g i f?
vragen we Henk. ,,Nee” , zegt hij, ,,al het gif 
was nog niet verdwenen. Daarom zijn er ook 
geen leidingen van kunststof gelegd, maar alles 
is van koper, o p  de binnenterreinen van de 
flats, waar de tuinen zijn, is teelgrond gestort. 
Die grond is uit België gehaald en later nog 
meer grond uit de Bijlmer. Toch zou ik er maar 
geen groente op telen” , waarschuwt hij.

W are n  e r m ee r t o eko m st ige  

be w o ne rs bi j  d ie  

bo uw v e rg ad e rin g e n ?
,,Natuurlijk wel, vooral in het begin, maar de 
een na de ander haakte af, toen de bouw aan de 
gang was. Vaak zat ik ’s morgens om acht uur in 
de bouwkeet en ik maakte koffie voor de 
jongens op de bouw. Mijn vrouw zat ’s avonds 
soms met het eten te wachten tot ik eindelijk 
thuiskwam” . Mevrouw Pas vult aan: ,,Ik heb 
wel eens tegen Henk gezegd dat ’ie zijn bed er 
maar moest neerzetten” .
Vanzelf komt dan bij ons de vraag op of hij 
voor al zijn werk ook betaald wordt? ,,Hele- 
maal niets” , antwoordt Henk, ,,ooit is er 
sprake van geweest, dat de Woningbouwvereni- 
ging Het Westen mij als huismeester zou 
aanstellen. Daar heb ik verder niets meer van 
gehoord. Wel heb ik telefoonrekeningen van 
honderden guldens gehad, waarvoor ik nooit 
vergoeding heb ontvangen” .

W aar  w are n  d ie  t e le fo o nt je s 

zoal v oo r nodig?
willen we weten. ,,Dat ging dan over foutjes bij 
de bouw, maar ook over schrijnende gevallen in 
de buurt. Mensen die beslist een woning moes- 
ten hebben. Zo was er het geval van een familie 
die in een caravan woonde tot ze erin konden. 
Die moesten natuurlijk voorrang hebben” .
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WONEN IN SPAARNDAN 
BERICHTEN VAN HET 
HUURDERSFRONT

Korter w ennen aan hogere huur

De H uurg e w e im in g sre g e l in g

de uitvoering van het isolatieplan, zodat ver- 
moedelijk begin volgend jaar de werkzaamhe- 
den zullen worden uitgevoerd.

A fre k e n in g  se rv ic e k o st en
Heeft u ook onlangs een afrekening van de 
servieekosten van uw huisbaas gehad? Of krijgt 
u die nooit? Volgens de wet is de huisbaas (dus 
ook de woningbouwvereniging) verplieht een- 
maal per jaar een afrekening te geven van de 
servicekosten. Dat moet ten hoogste vier maan- 
den na afloop van het boekjaar. Dat wil zeggen 
als het boekjaar loopt van juli tot juli uiterlijk 1 
november en als het boekjaar loopt van januari 
tot januari uiterlijk ل mei. Als er geen afreke- 
ning komt, hoeft u in ieder geval geen verho- 
ging te betalen, u  heeft er ook recht op om te 
controleren of de opgave van de kosten van de 
verhuurder klopt. Denkt u dat uw afrekening 
niet klopt of heeft u andere vragen, kom dan 
even langs bij het cw s op het spreekuur.

Premie-A voor kleine  
tweeverdieners
Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting 
gaat bekijken hoe tweeverdieners met een laag 
inkomen toch kans houden op een premie 
A-woning.
Dit heeft de staatssecretaris aan de Tweede 
Kamer beloofd, tijdens het debat over zijn 
begroting. De Kamer maakt zich zorgen over 
de gevolgen van een maatregel die Heerma op ل 
januari aanstaande wil laten ingaan. De inko- 
mensgrens waarbij iemand nog in aanmerking 
komt voor een premie A-woning gaat dan 
omlaag van 51.000 naar 43.500 gulden. De 
Kamer vreest dat tweeverdieners die elk een 
niet zo hoog inkomen hebben, ten onrechte de 
weg naar een eigen nieuwbouwhuis wordt 
afgesneden. Heerma heeft de Kamer beloofd te 
bekijken hoe voor deze kleine tweeverdieners 
een gunstige oplossing kan worden gevonden.

ren en registreren van de klachten is een ander 
onderdeel van haar werk. Projecten ter voorko- 
ming van vandalisme kunnen in aanmerking 
komen voor subsidie.
Klachten spreekuur: maandag,10.00-1'3.0ه uur, 
Stadhuis, Amstel 1, Afdeling Jeugdzaken en 
Volksontwikkeling, 4e etage, kamer 4362. Te- 
lefoon: 5522792, behalve dinsdag.

Ex t e rn  de sk un d ig e  bi j  C.W.S.
Vanaf 1 december 1988 heeft het Comité voor 
een half jaar de beschikking over een extern 
deskundige. Zijn naam is Ytzen Tamminga; hij 
is afgestudeerd aan de T.U., afdeling Bouw- 
kunde. Hij gaat zich bezig houden met de 
begeleiding van de bewoners in het ontwerp- 
team van de nieuwbouw in de Nova Zembla- 
straat, het opstarten van het ontwerpteam voor 
het Technische Unie-terrein, renovatieprojec- 
ten en de particuliere sector. Hij is 28 uur per 
week werkzaam.

Ont w e rp t e am  n i e uw bo uw  

Nova, Ze m blast raat  begonnen!
Dinsdagmiddag 29 november zijn voor de 
eerste keer de vertegenwoordigers van de 
buurt, Woningbouwvereniging Het Westen en 
de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting bij- 
eengekomen om een begin te maken met het 
nieuwbouwproject Nova Zemblastraat/Noord- 
kaap. Als alles goed gaat zal in augustus/ 
september van volgend jaar de eerste paal 
geslagen worden voor een complex van 70 
woningen. Er komen twee invalidenwoningen 
in het complex en er worden tevens 10 wonin- 
gen gebouwd voor een 50-plus-woongroep. 
Ook zijn er plannen voor een ondergrondse 
^ r^ rg a ra g e ,  waar ± 40 auto’s ondergebracht 
kunnen worden.

A l le  b e w o n e r s  i n  de

O o st z aan st raat  accoord!
Zoals in de vorige krant vermeld, heeft Wo- 
ningbouwvereniging De Dageraad eindelijk 
een goed isolatieplan voor een redelijke prijs 
aan de bewoners voorgelegd. De bewoners- 
commissie en het Comité vonden het een goed 
voorstel. Nu, een maand later, hebben (bijna) 
alle bewoners ingestemd met dit voorstel. De 
Woningbouwvereniging wil haast maken met

Mevrouw Riek Hoogkamp is sinds 1986 de 
,,trouble-shooter” V^dalismepreventie van de 
gemeente Amsterdam. Elke klacht over vanda- 
lisn^e in de stad wordt zorgvuldig behandeld. 
Men kan haar bellen of bezoeken.
Zij zoekt op de eerste plaats — in samenwer- 
king met verschillende instanties — naar snelle 
oplossingen van ,,brandhaarden” . Het signale-

Huurders die op de dag dat de huur omhoog 
gaat, jonger zijn dan 18 jaar en bovendien 
ongetrouwd, kunnen geen huurgewenningsbij- 
drage krijgen.
Dat geldt ook voor mensen die in het vorige 
belastingjaar nog een aanslag voor de vermo- 
gensbelasting hebben gekregen. Huurgewen- 
ning wordt alleen betaald, als er geen andere 
goedkope woonruimte beschikbaar is.

W i jz i g i n g
De hoogte van de bijdrage hangt af van het 
verschil tussen de oude en de nieuwe huur. De 
helft van dat verschil krijgt men maandelijks 
vergoed. Bijvoorbeeld: De netto huur, na 
aftrek van de eventuele huursubsidie was de 300 
gulden. De nieuwe netto huur, eveneens na 
aftrek van huursubsidie, wordt 450 gulden per 
maand. Van de 150 gulden die men meer gaat 
betalen, wordt de helft vergoed.

Het is echter niet zo, dat men tot in lengte-van- 
dagen gebruik kan maken van huurgewenning. 
Het woord zegt het al. Deze bijdrage is bedoeld 
om aan de hogere huur te wennen. Voor de 
mensen die al huurgewenning krijgen is er niets 
veranderd. Voor de mensen waarbij de proce- 
dure al liep en die voor 1 juni 1988 een hogere 
huur zijn gaan betalen, heeft men een over- 
gangsregeling getroffen. Deze houdt in dat men 
nog aanspraak kan maken op de oude regeling. 
De andere wijzigingen die zijn ingevoerd heb- 
ben te maken met huurgewenning in relatie tot 
huursubsidie. Voor de huurder die tevens voor 
huursubsidie in aanmerking komt, zijn deze 
wijzigingen gunstig.

Wie meer wil weten over de huurgewenning 
kan contact opnemen met AKZ, Roggeveen- 
straat 12, tel. 380668.

Het kan gebeuren dat mensen die altijd goed- 
koop hebben gewoond te maken krijgen met 
een flinke huurverhoging. Dit kan het geval 
zijn, wanneer hun huis gerenoveerd wordt of 
wanneer ze naar een andere woning moeten 
verhuizen omdat hun oude huis wordt gesloopt. 
In zo’n situatie is het mogelijk dat men een 
tijdlang, een financiële bijdrage van het Rijk 
krijgt. Dit heet Huurgewenning. Deze regeling 
is sinds juli 1988 gewijzigd. De belangrijkste 
verandering is het terugbrengen van de meerja- 
rige looptijd. Tot juli kreeg men drie tot vijf 
jaar deze bijdrage. Maar nu krijgt men slechts 
huurgewenning voor één jaar. In dit artikel 
leest u daar meer over.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor 
huurgewenning?
Als men huurder is van een woning die ingrij- 
pend wordt verbeterd, waardoor de huur om- 
hoog gaat. Als men u؛t de huurwoning gaat vlak 
vóór die ingrijpend verbeterd wordt en men 
daardoor in een duurdere woning terecht komt. 
Als men vanuit een krotwoning naar een 
duurdere huurwoning verhuisd en als men naar 
een duurdere woning verhuisd omdat het oude 
huis voor stadsvernieuwing wordt gesloopt.

A l le r le i  v o o rw aarde n
Indien men van de regeling gebruik wil maken, 
moet men voldoen aan een aantal voorwaar- 
den. De bewoner moet zeker één jaar in het 
oude huis hebben gewoond. De nieuwe huur 
mag niet boven de 725 gulden per maand 
uitkomen, en het gezamenlijk inkomen van de 
bewoners mag niet meer dan 37.000 gulden per 
jaar zijn. Daarbij geldt wel voor iedere huisge- 
noot een vrijstelling van 7000 gulden.

INFORMATIEAVONDEN

T OniIBI -E-SH Of lT ER  V A NDA L ISM E
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.van de brug van Diemenstraat, wanneer de brug open is ج ؛ أ ؛

H E T  O N D E R W IJ S  

^ N  u w  K IN D ,

U W B E L A N G Ü !
Weet u waar uw kind iedere morgen naar toe 
gaat? Kent u de school, wordt er goed les 
gegeven? Hoe wordt uw kind behandeld? Wel- 
ke problemen zijn er, wat is uw taak als ouder? 
Veel ouders weten niet wat er op school 
gebeurt en waar ze met hun problemen naar toe 
kunnen.
Mijn zoon heeft veel problemen in de klas, ze 
zeggen dat hij agressief is. Mijn dochter is 
traag, ze kan niet goed meekomen op school en 
moet naar een bijzondere school, maar volgens 
mij is er niets aan de hand, het kind kan 
gewoon mee, alleen heeft het aandacht nodig. 
Bij mijn zoon in de klas is het een rommeltje, 
steeds zijn ze buiten, ik vraag me af of ze wat 
leren. Ze pesten mijn kind, wat moet ik doen? 
Het gaat om de toekomst van uw kind, wacht 
niet langer, na tan sranga meri kraboe no. ab’ 
édéü Bel ons!
Wij wensen dat u, moeders en vaders meer 
weet van wat het onderwijs aan uw kind moet 
bieden, dat u meer invloed hebt op wat er op 
school gebeurt, dat u uw kinderen meer stimu- 
leert en dat u zelf op school gaat praten met de 
schooljuffrouw of -meester.
Wij willen u daarbij helpen, u kunt dat gerust 
vragen; het gaat om het belang van onze 
kinderen.

Voor verdere informatie belt u: 020-840124 en 
vragen naar Humphrey Russel.
Buurt Verzet Huis
Hembrugstraat 156, 1013 xc Amsterdam, tele- 
foon 840124.

De Werklozen Belangen Vereniging en het 
Krisiskomitee-Oost organiseren op maandag 
16, dinsdag 17 en woensdag 18 januari informa- 
tie-avonden over de heroriënteringsgesprek-

Werklozen die langer dan 3 jaar ingeschreven 
staan bij het Arbeidsbureau worden door Baan- 
vak, een samenwerkingsverband van GSD en 
GAB, opgeroepen voor een heroriënteringsge- 
sprek. Na zo’n gesprek volgt er in veel gevallen 
een aanbod in de vorm van scholing of 
werkervaring. Voor veel werklozen gaat het er 
nu om spannen. Er is immers gedreigd met 
strafkortingen voor degenen die om wat voor 
reden dan ook geen medewerking wensen te 
verlenen. De werklozen die in juli en augustus 
zijn opgeroepen voor een gesprek, zijn al bij 
het Arbeidsbureau geweest voor een aanbod. 
Op de informatie-avonden zullen de Werklozen 
Belangen Vereniging en het Krisiskomitee- 
Oost verslag doen van hun ervaringen.
Ook zal op de avonden de film ,,Het Bosplan” 
worden vertoond. De film handelt over de 
aanleg van het Amsterdamse Bos, een ver- 
plicht werkverschaffingsproject in de jaren der-

De avonden beginnen alle om 20.00 uur en 
vinden plaats:
Maandag 16 januari: Werklozen Belangen Ver- 
eniging Pal-gebouw WG-terrein Arie Biemond- 
straat 107-c (hoek Nic. Beets).
Dinsdag 17 januari: Wijkcentrum Ceintuur, 
Ceintuurbaan 354.
Woensdag 18 januari: Buurtwinkel Indische 
Buurt, Obiplein 4.
Werklozen die opgeroepen zijn voor een hero- 
riënteringsgesprek kunnen als altijd hun vragen 
(en ervaringen) kwijt op — het Meld- en 
Steunpunt tegen gedwongen werkervaring: 
Werklozen Belangen Vereniging, op woensdag- 
middag, Arie Biemondstraat 107-c telefoon 
181815 en op — het spreekuur in de Buurtwin- 
kei, Obiplein 4 op ma t/m do van 13.00 tot 16.00 
uur.

foto: Newitt
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Spreekuur: ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 tot half 4, tel. 380668 

Secretariaat G. H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat 12, tel. 254664 

Spreekuur en vergaderadres: ,t Turfschip, Roggeveenstraat 12

Wat betekende 1988 
voor de Zeeheldenbuurt
Reeds vele jaren schrijft het AKZ een verslag 
en een terugblik over het afgelopen jaar, met 
zijn minnen en plussen. Een winstpunt was 
zeker dat het projekt Bokkinghangen met zijn 
135 woningen voorzien werd van nieuwe halo- 
foons en postboxen en afgesloten ingangen met 
elektrische ontsluiting. Dit kostte de woning- 
bouwvereniging Eigen Haard en de Gemeente 
ongeveer /  200.000,-. Dit is een mooi succes, 
na veel strijd en veel kostende energie.
Een minpunt is, en dat kunnen we wel de 
woningbouwvereniging Eigen Haard ernstig 
kwalijk nemen dat zij de gemaakte afspraken 
met de bewoners van de 26 eenheden Barents?- 
Straat-Van Heemskerkstraat niet is nagekomen 
en wij eisen dan ook dat er direkt wordt 
begonnen en de gemaakte afspraak wordt 
nagekomen om ook hier de portieken en 
opgangen af te sluiten.
De thans nog aanwezige bouwaktiviteiten zijn:
— de renovatie van het HVO-gebouw, Rogge- 

veenstraat
-  vernieuwing van de walmuren Zoutkeets- 

plein-Houtmankade.
Deze veroorzaken nogal een rommelige toe- 
stand in de buurt, maar als alles volgens 
planning verloopt zal het HVO in juli 1989 
worden opgeleverd en dan zal ook de walkant 
en het speeltuintje op het Zoutkeetsplein er 
weer goed uit moeten zien.
Nieuwbouw en slooptoestanden melden zich 
aan bij de pakhuizen Zoutkeetsgracht 290-340 
(waar premiekoopwoningen zullen worden ge- 
bouwd), waarover we in een verslag in de 
vorige buurtkrant al onze verontwaardiging 
tegenover wethouder Genet hebben uitgespro-

Jan Eerdhuijsen

Gera Elgersma is niet meer bij ons.
Gera was een goed kameraad, trouw en altijd 
aktief.
Wij hebben haar leren kennen in de tijd dat de 
neutronenbom werd aangemaakt in Amerika. 
Zij was lid van het IKV en van ,,Stop de 
neutronenbom”.
Wij bundelden samen onze krachten en gingen 
op pad tegen de bewapening en voor de vrede. 
Zij stond ook heel sterk in de anti-fascisme 
werkgroep en kwam altijd voor de verdrukte en 
arme mens op.

Gera ging met de zon 
Tegen wind en regen 
Dat was Gera's leven 
Altijd op pad voor de vrede.

Wij zullen haar missen. Dat zij ruste in vrede.

Mien van der Meijden.

In memoriam

TENTOONSTELLINGEN IN DE BIBLIOTHEEK
ten, Stenen, schelpen, modelbouw, postzegels, 
treinen, etc.) in de bibliotheek te laten zien.
De eerste buurtbewoonster die van deze gele- 
genheid gebruik heeft gemaakt, is mw. Agnes 
van Beeren, met een deel van haar verzameling 
Barbiepoppen en attributen. In de maand 
november hebben bibliotheekbezoekers deze 
internationale verzameling kunnen bewonde- 
ren. Veel grote en kleine mensen hebben 
genoten van deze tentoonstelling en hadden 
graag even met de poppen willen spelen. Dit 
was helaas niet mogelijk!
Voor iedere buurtbewoner/ster bestaat er nu de 
mogelijkheid om zijn/haar verzameling in het 
zonnetje te zetten; contacten te leggen; ervarin- 
gen uit te wisselen en eventueel nieuwe impul- 
sen te krijgen voor de ,,verzamelwoede” . 
Wanneer u gebruik wilt maken van de gelegen- 
heid ook uw verzameling van het een of ander 
(uiteraard geen levende wezens) te laten be- 
zichtigen, kunt u contact opnemen met Christi- 
ne Brandhorst, Openbare bibliotheek.
Tot ziens in de bibliotheek!

Openbare bibliotheek 
^arndam m erstraat 490 
1013 sz Amsterdam 
telefoon 827026
Zoals u gemerkt zult hebben wordt de voor- 
ruimte van de bibliotheek, regelmatig gebruikt 
voor grotere en kleinere tentoonstellingen. Het 
afgelopen jaar hebben wij o.a. de volgende 
tentoonstellingen gehad: ٠ 
Leren lezen — over leesmethodes, in samen- 
werking met het Schoolmuseum te Rotterdam. 
Mode — over mode, in samenwerking met de 
Modevakschool te Amsterdam.
Bekroonde kinderhoeken en Kinderboeken- 
weekgeschenken sinds 1950. De Kinderboeken- 
weekgeschenken zijn eigendom van de buurt- 
bewoonster mw. M. Haanraadts.
Tot nu toe moesten wij steeds vitrines huren om 
,,kostbaarheden” in te exposreren. Sinds kort 
beschikt de bibliotheek zelf over een paar 
prachtige, afsluitbare vitrines. Wij willen nu 
ook buurtbewoners de kans geven hun ,,meer” 
of ,,minder” kostbare verzamelingen (bv. mun-

P OLA NENT H EA T ER
NIEUWE VOORSTELLINGEN IN BET NIEUWE JAAR

K UNST  DE ص 

ZEEH ELDENBUUR T
Er zal in 1989 aandacht besteed worden aan 
kunst in de buurt, onder andere de beschilde- 
ring van de zijmuren van de school Roggeveen- 
straat en een kunststuk op het plein Barentsz- 
Straat-Van Heemskerkstraat. Dat is wel nodig 
want onze buurt is wel erg kunstarm. Dit zal in 
overleg met de bewoners gebeuren.
In zijn geheel is er veel veranderd in de 
Zeeheldenbuurt, vaak in het voordeel maar 
soms ook in het nadeel en dan bedoel ik met 
name de toestand van de bewinkeling in de 
Barentszstraat.

Vele winkels zijn verdwenen en zijn ateliers 
geworden met dichte etalages en dat geeft op 
zich al zo’n verarmende indruk en ik moet ook 
konstateren dat het tijdelijk uit de buurt zijn 
van Hulp voor Onbehuisden met zijn vele 
bewoners toch een belangrijke aderlating voor 
de winkeliers is in zo’n kleine buurt.

Hopelijk komt er voor het winkelbestand spoe- 
dig een opleving want een buurt zonder een 
behoorlijke winkelvoorziening verarmt. Hier 
ligt een taak om daar de gemeente met de neus 
op te drukken.
Hiermee wil ik eindigen en u namens alle 
bewoners en werkers in de spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, een strijdbaar jaar toewen-

Versterk het Aktie Komité Zeeheldenbuurt, 
Roggeveenstraat 12 en meld u aan. Iedereen 
een gelukkig en gezond 1989.

j. Eerdhuijsen

Het derde verhaal gaat over de trouwlustige 
reiger (bango tontong) die zijn zinnen heeft 
gezet op de kleine emprit (een heel klein 
vogeltje).
Regie: Anne van Delft (vanaf 4 jaar)..
Verder nog:
Donderdag 26 en vrijdag 27 januari: Jetty 
Terborg met Iris II terug in het ?olanentheater. 
Nog eenmaal de kans ؟ m dit fascinerende stuk, 
geschreven door Thea Doelwijt en geregisseerd 
door Heleen van Meurs, te komen zien. Ook 
terug El Amal met ,,Mejdoub” op 28 januari

Voor de kinderen: Stichting Jeugdkomedie 
Amsterdam met ,,Broodje Boek” . LET OP; 
Twee voorstellingen: zaterdag 7 januari om 
15.00 en 19.30 uur (vanaf 7 jaar).
Martin Mens met ,,De bruiloft van opa” op 
zondag 22 jan. om 15.00 uur (vanaf 8 jaar). 
Stichting Theater Popject met ,,Het beest van 
monsieur Racine” op zondag 29 jan. om 15.00 
uur (vanaf 6 jaar).

Reserveren:
POLANENTHEATER 
Polanenstraat 174 
1013 WC AMSTERDAM 
Telefoon: 020-821311
٠٤٠ t/m vr. van 13.30-16.30 uur. Za. van 
11.00-14.00 uur.

.... .. . ■••• '

Het Polanentheater presenteert in de maand 
januari drie premières. Allereerst TAZIO 
THEATER met „VENSTER OP EEN EIND- 
TUD” . ,,Venster op een eindtijd” laat d.m.v. 
eenvoudige symbolen zien, hoe een willekeuri- 
ge structuur haar voltooiing vindt in de uitein- 
delijke leegte en die mogelijk het begin is voor 
iets nieuws.
Het stuk wordt geregisseerd door Wybo Miede- 
ma. Te zien 12 t/m 14 januari 1989.
NIEUW HOOFDSTADTONEEL brengt vijf 
eenakters van Alan Ayckbourn op een avond 
onder de titel „VERWARRINGEN” (19t/m21 
januari 1989.
Voor de kinderen is er op zondag 15 januari de 
prachtige voorstelling, „DONGENG- 
DONGENG” door theatergroep DELTA.
Drie korte, onecht gebeurde verhalen worden 
verteld en gespeeld, waarin list, bedrog, gren- 
zeloze domheid, intelligentie en behulpzaam- 
heid gebruikt worden om een doel te bereiken! 
Het eerste verhaal gaat over de luie vette 
krokodil (buaya) en de aap (monyet). Een aap 
steelt de bananen uit de bananenboom die 
anders vanzelf in de bek van de krokodil 
zouden zijn gevallen.
Het tweede verhaal gaat over de schildpad 
(teteruga) en de aap (monyet) die rijk willen 
worden d.m.v. een bananen-plantage, maar er 
is maar één bananenboom. Wat nu?

Foto: E. N. PicanussaAnis deJong in ,,DONGENG-DONGENG”

VERENIGING SAN-SPAARNDAM
-  vrouwen praatgroep (zie nadere aankondi- 

gingen).
Nieuwe leden kunnen zich melden: dinsdag, 
donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 
uur bij dhr. Soekradj, tel. 82 13 11. Overige 
dagen bij mevr. v.d. Kamp, tel. 86 57 09 of 
86 10 82.
Voor culturele activiteiten zie aankondigingen. 

Wij wensen u een voorspoedig 1989.

Herva؛ting activiteiten 1989 vindt plaats medio
januart, o.a.:
-  naaicursus ١٧٨٠ 13.30-15.30 uur
-  folkloristische kinderdansgroep o.l.v. Sonny 

Commensia; leeftijd 7-12 jaar za. 12.00-14.00 
uur

-  jazz-ballet o.l.v. Jenny Resida; leeftijd 12-18 
jaarza. 14.00-16.00 uur

-  Surinaamse klederdracht (kotto) vrijdag- 
avond (om de ene week) vr. 19.00-21.00 uur



woonboten. Her en der verspreid binnen het 
ambtelijk apparaat bestaan wel overziehten 
maar deze moeten worden gebundeld tot één 
samenvattend overziehtelijk verhaal, waarin 
precies staat aangegeven welke claims er nu op 
het IJ rusten en hoe dit in de toekomst zal 
worden waargemaakt. Zo’n verhaal is in de 
maak, de naam is al bekend: de Havenatlas.
De binnenvaartschippers, (woon)bootbewo- 
ners en andere belanghebbenden zitten al 
tijden op deze havenatlas te wachten. Maar nu 
zal het stuk toch snel moeten komen want het 
moet worden opgenomen in de nota van uit- 
gangspunten. De toezegging van de gemeente is 
dat de Havenatlas nog dit jaar gereed zal 
komen, op  11 januari organiseert de gemeente 
een centraal overleg met betrokkenen over de 
hele IJ-as. Hier zal ook de Havenatlas aan de 
orde komen. Zodra het geschrift wordt uitge- 
bracht ligt het in het wijkopbouworgaan ter 
inzage.

W e g  en 1عx إ
In de vorige buurtkrant (december) heb ik 
reeds melding gemaakt van de gemeentelijke 
notitie ,,Weg en Rail voor de IJ-as” , waarin 
wordt aanbevolen om zowel ten oosten als ten 
westen van het C.S. een 2x2 strooks IJ- 
boulevard aan te leggen én om een sneltram 
verbinding vanaf station Sloterdijk te maken 
zodat er een openbaar vervoersring rond de 
stad ontstaat. De discussie over de nota zal 
begin januari moeten worden afgerond. Voor 
15 januari moeten de schriftelijke reacties op de 
notitie voor de Commissie van Bijstand worden 
ingeleverd, op  13 februari vergadert de Com- 
missie over dit onderwerp, op  het volgende 
deelgebiedoverleg tussen gemeente, projekt- 
ontwikkelaar en belanghebbenden d.d. 12 ja- 
nuari 1989 komt de notitie nog een keer aan de 
orde. Het stuk ligt ter inzage en is te kopiëren 
in het wijkopbouworgaan.

Initiatieven
Er is een aantal initiatieven genomen voor 
projekten aan de Westelijk IJ-oever. Al deze 
projekten verkeren nog in een vroeg stadium en 
niets is afgesproken. Toch is het aardig om de 
plannen hier te noemen.

P asa r
Het Amsterdams Centrum Buitenlanders 
(ACB) heeft een plan ontwikkeld voor een 
pasar, een overdekte markt, vooral gericht op 
migranten maar vanzelfsprekend voor iedereen 
toegankelijk. De Pasar zal vergelijkbaar zijn 
,met de bestaande markt in Beverwijk. Voedsel 
(tweedehands) kleding en gebruiksvoorwerpen 
zullen de voornaamste artikelen worden. De 
markt is tevens een werkgelegenheidsprojekt. 
Een opleidingscentrum waar de benodigde di- 
ploma’s kunnen worden gehaald vormt een 
onderdeel van de vestiging. Het ACB zou de 
pasar graag aan de westelijke IJ-oever willen 
vestigen.

st i c h t in g  St enen Hoo fd
Een, aantal particulieren die wonen en/of 
werken aan het Westerdok heeft een stichting 
opgericht. De stichting is enigszins vergelijk- 
baar met de stichting Nautisch Kwartier, die 
voor het Oosterdok is opgericht. Het doel is om 
een plan te ontwikkelen voor de herinrichting 
van het Westerdok, een deel van de Wester- 
doksdijk en het Stenen Hoofd. Het plan is 
toegesneden op de recreatie. Een jachthaven in 
het Westerdok, een theehuis op de steiger aan 
de noordzijde van het Westerdok en een 
publiekstrekker op het Stenen Hoofd zijn zo de 
zaken waaraan wordt gedacht. De stichting 
heeft zich gepresenteerd aan de wethouder Van 
der Vlis en aan dhr. Van Hattum (voorzitter 
van de ambtelijke projektgroep). Er zijn ech- 
ter, voor zover mij bekend, nog geen afspraken 
gemaakt.

K le in  M o kum
De Stichting Klein Mokum is een gezamenlijk 
initiatief van partikulieren, de overheid en het 
bedrijfsleven. Het doel is om te komen tot een 
kindervoorziening op stedelijk nivo, voor kin- 
deren van 6 tot 14 jaar uit heel Amsterdam. In 
eerste instantie zal Klein Mokum vooral ge- 
opend zijn in de vakanties. In de " 
tijd kan de voorziening gebruikt worden voor 
excursies en schoolreisjes. Gedacht wordt zo- 
wel aan attracties en sport- en spelvoorzienin- 
gen als aan culturele en educatieve faciliteiten. 
Op het moment is de stichting Klein Mokum 
verschillende plekken in Amsterdam die in 
aanmerking komen voor vestiging van het 
projekt aan het vergelijken. De westelijke 
IJ-oever is één van die plekken.

Judith de Jong

STAND VAN ZAKEN H-AS WEST 
VERANDER]NGEN !N DE PLANNEN
Sinds september, toen de projektontwikkelaar Mabon haar plannen voor de ̂ -as West 
presenteerde, is er weer heel wat veranderd. Het plan van Mabon, dat in buurtkrant 9 
(november 1988) wordt besehreven, strookte niet helemaal met de uitgangspunten van de 
gemeente. De voornaamste kritiek betrof de kosten van het plan. Vooral de vele 
dempingen waarin het plan voorzag z^n zeer duur of door de gesteldheid van de bodem 
zelfs onmogel^k. De gemeente heeft met Mabon onderhandeld. Hieruit is een aangepast 
plan voortgekomen.

X

Hetplan zoals dat £٢ nu ligt voor het Barentszplein

geen duidelijkheid. Er gaan stemmen op om de 
halte bij het C.S. op het stationsplein te maken, 
bij de andere openbaar vervoerhaltes, en niet 
aan de IJ-zijde. Voor de autoweg wordt nog 
steeds uitgegaan van een versmalling tot een 
2x1 strooksweg bij het C.S.

Procedure
Na de presentatie van de plannen van Mabon/ 
ABP en Klunder zijn de reacties op de plannen 
verzameld. Ook vanuit het wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is een reac- 
tie geschreven, op basis van de discussie in de 
Buurtwerkgroep IJ-as West.
Eind november hebben de gemeente, Mabon 
en de N.S. drie dagen lang ^ij elkaar gezeten 
om duidelijkheid en overeenstemming te krij- 
gen over de plannen. Daar is het bijgestelde 
plan uit voortgekomen dat hierboven is be- 
schreven. De N.S. is bereid om het spoorweg- 
emplacement op de Westerdoksdijk beschik- 
baar te stellen voor herontwikkeling. Over de 
voorwaarden waaronder dit zal gebeuren is mij 
nog niets bekend. Het plan is nog niet op alle 
punten uitgewerkt. Eén van de onduidelijkhe- 
den is bijvoorbeeld nog de route van de 
sneltram, op  het ogenblik wordt hard gewerkt 
om het bijgestelde plan voor de IJ-as West rond 
te krijgen en klaar te maken voor presentatie. 
Volgens de planning zal deze presentatie in 
jnuari/februari 1989 plaats moeten vinden.•
In dezelfde tijd zal de gemeente de nota van 
uitgangspunten voor de IJ-as West en Centraal 
presenteren. Ook daar wordt nu nog hard aan 
gewerkt. Het plan van Mabon zal moeten 
passen binnen de nota van uitgangspunten. De 
nota van uitgangspunten vormt de basis voor 
het nog te maken bestemmingsplan voor het 
gebied.
Zowel voor de .nota van uitgangspunten als 
voor het plan van Mabon in opdracht van het 
ABP zullen inspraakmogelijkheden worden 
georganiseerd. Vervolgens komen de plannen 
in de commissie van bijstand en daarna moet de 
gemeenteraad beslissen. Als de nota van uit- 
gangspunten en het plan van Mabon/ABP 
worden gepresenteerd zal, waarschijnlijk in 
februari, weer een buurtinformatieavond wor- 
den gehouden.

H av e n at las
Een punt wat tot nu toe in de planvorming 
onvoldoende aan de orde is gekomen is het 
gebruik van het water. Er bestaat nog steeds 
geen integrale inventarisatie van alle soorten 
watergebruik die er op het moment in rond het 
IJ zijn, van binnnscheepvaart tot en met

door niet perse goedkoper hoeft te zijn dan de 
oorspronkelijk voorgestelde route buitenom. 
Bij de route binnendoor speelt het probleem 
van het Westerkanaal-
Aangezien het hier om een doorgaande route 
voor de binnenscheepvaart gaat moet een 
eventuele brug over dit kanaal of beweegbaar 
zijn of 7 meter hoog. Een brug die op gezette 
tijden open moet is voor een sneltram een te 
groot obstakel. Dit betekent dus dat er een 
hoge brug zou moeten komen. Een andere 
oplossing is een tramtunnel onder het Wes- 
terkanaal door, ook duur.

A ut o w e g
Ook over de route van de autoweg, en dan 
vooral over de lengte van de tunnel, is uitge- 
breid onderhandeld. De gemeente wilde om 
financiële redenen de tunnel verkorten. De weg 
zou niet op bij het Stenen hoofd, maar al op de 
Strekdam, ten zuiden van de Graansilo, boven 
de grond moeten komen. Dat zou een enorme 
verslechtering van het plan betekenen. De weg 
zou vanaf de Strekdam dwars over het verleng- 
de Barentzplein lopen en de Zeeheldenbuurt zo 
afsluiten van het IJ. Juist de verlenging van 
Barentzplein naar het IJ waardoor er een 
logische overgang van de bestaande buurt naar 
de IJ-oever ontstond was een belangrijke kwali- 
teit van het oorspronkelijke plan.
Uiteindelijk is er een compromis bedacht. In 
deze oplossing blijft de tunnel doorlopen tot de 
oostkant van het Barentzplein. De route van de 
weg is wel verschoven in zuidelijke richting. De 
tuhnel loopt dus langs de zuidkant van de 
Strekdam. Om de financiering van de tunnel 
mogelijk te maken moet er bebouwing op 
komen. Dit betekent dat pal ten zuiden van de 
Graansilo bebouwing zal komen, aan de oever 
van de Oude Houthaven. Door de verplaatsing 
van de weg in zuidelijke richting komt deze nu 
pal aan het Westerdok boven de grond. Dit is 
een verslechtering ten opzichte van het oor- 
spronkelijke plan. Het eerste plan voorzag in 
bebouwing ten zuiden van de tunnelingang. 
Vanaf de noordkant van het Westerdok liep 
een (langzaam verkeer) route langs deze be- 
bouwing naar het Barentzplein. Hierdoor was 
er een logische verbinding tussen het Wester- 
dok en het Barentzplein. Deze verbinding is in 
het nieuwe plan verbroken doordat de autoweg 
vlak langs het Westerdok loopt.
Vanaf het Barentzplein zullen de weg en de 
sneltram worden gecombineerd in één route. 
Er zijn plannen om de sneltram in dit gebied op 
poten te zetten maar daar zijn de betrokken 
partijen het nog niet over eens. Ook over de 
oplossing voor de sneltram bij het C.S. is nog

M in de r dem pinge n
In het aangepaste plan wordt veel minder water 
gedempt. De groene esplanade aan het IJ, ter 
hoogte van de Westerdoksdijk, is verdwenen. 
Hiervoor in de plaats is een ,,stenige promena- 
de” gekomen, vlak langs de autoweg. Halver- 
wege de Westerdoksdijk is nog een kleine 
groenvoorziening overgebleven. Op verschil- 
lende plaatsen kan men vanaf de promenade 
naar het IJ wandelen. Ook bij de Strekdam 
wordt in het nieuwe plan veel minder land 
aangemaakt. Oorspronkelijk zou de aange- 
plempte dam een bocht naar de Oude Houtha- 
ven toe maken, op  deze grond zouden voorna- 
melijk (dure) woningen worden gerealiseerd. 
In het nieuwe plan is de Strekdam veel korter 
en de bocht is verdwenen. Deze aanplemping 
was namelijk onmogelijk omdat daardoor de 
binnenvaartschepen in de problemen zouden 
komen, de doorvaart naar de Houthavens toe 
werd namelijk te smal. De Oude Houthaven is 
nu helemaal gereserveerd voor de binnenvaart- 
schepen. Er moeten 65 ligplaatsen komen. 
Oorspronkelijk was er aan de Strekdam een 
plezierhaventje gepland. Dit is nu verplaatst 
naar de IJ-kant van de dam.

M in d e r  g ro e n
De vermindering van het aantal dempingen, 
waardoor er minder grond beschikbaar komt, 
gaat voornamelijk ten koste van de groenvoor- 
zieningen. Zoals gezegd is de groene esplanade 
aan het IJ grotendeels verdwenen. Het water 
zal de recreatieve funktie van het groen moeten 
overnemen.
Voor de woningbouw in de Houthaven is het 
bouwen op steigers ge'ïntröduceerd. In plaats 
van demping van het hele te bebouwen gebied, 
zoals in het oorspronkelijke plan van het 
architektenbureau Klunder (zie buurtkrant 9), 
kunnen ook betonnen steigers worden aange- 
legd waar de woningen op worden gebouwd. 
Men woont dan dus bijna in het water. In het 
bijgestelde plan zijn alle woningen in de Hout- 
havens op steigers getekend. Dit is echter 
slechts een momentopname. Wellicht zal voor 
een gemengde vorm gekozen worden, demping 
van een deel van het gebied en bouwen op 
steigers voor de rest. Mabon en Klunder 
denken op het moment nog steeds vooral aan 
demping, met bijvoorbeeld een extra ,,gracht” 
door het gebied. Duidelijk is in ieder geval dat 
ook in de Houthavens minder dempingen min- 
der groen betekenen.

V e rk e e r
Ook wat betreft de verkeersroutes zijn er 
veranderingen te constateren in de plannen. In 
het oorspronkelijke plan van Mabon was voor 
autoweg en sneltram een gecombineerde route 
om de Houthavens heen gedacht, met een 
tunnel aan de noordzijde. De tunnel zou ten 
oosten van het Barentzplein weer bovengronds 
komen, zowel voor de auto als voor de snel- 
tram. Vervolgens waren over de Westerdoks- 
dijk aparte routes voor sneltram en weg ge- 
pland. Aan de noordkant de IJboulevard, 
begrensd door kantoorbebouwing aan de zuid- 
zijde, en ten zuiden van de kantoren de 
sneltram.

Sne lt ram
De gemeente heeft echter geconstateerd dat 
een gecombineerde route voor weg en sneltram 
buiten de Houthavens om te duur zou zijn. Er 
wordt nu gedacht aan een route voor de 
sneltram binnendoor, of door het nieuwe woon- 
gebied in de Houthaven (waar nu de grens 
tussen land en water is), of over de " 
merdijk, Tasmanstraat en Van Diemenstraat. 
Bij de Van Diemenstraat bestaan er plannen 
om de sneltram achter de pakhuizen langs, dus 
over de Oude Houthaven, te leiden. Over de 
route van de sneltram wordt door de verschil- 
lende betrokken partijen nog druk nagedacht. 
Er is nog geen oplossing gevonden. Mabon 
heeft naar voren gebracht dat een route binnen



VOOR OUDEREN
OUDER EN EN DE ST ADSDEELR AAD

DeBogtWesterbeer 
zelfstandig!!

Met ingang van 1 januari 1989 wordt de 
gemeentelijke Dienst voor Ejaardenverzor- 
ging opgeheven. Dat betekent dat de centrale- 
dienst, de koepelorganisatie van zes gemeente- 
lijke tehuizen verdwijnt.
De zes huizen gaan nu zelfstandig verder, ieder 
op de eigen manier.

Voor de Bogt/Westerbeer betekent dat een 
verandering in de struktuur; men moet nu 
immers een eigen financieel beheer voeren, een 
eigen zorgbeleid hanteren en zelfstandig over- 
leggen met b.v. de wethouder. In 1987 en ’88 
zijn dan ook geleidelijk veranderingen doorge- 
voerd؛ zo is de administratie ' 
en ten behoeve van het personeel is een nieuwe 
personeelswerker aangenomen.

Voor bewoners betekent het dat overleg met de 
direktie intensiever wordt; de bewonerscom- 
missie is in 1988 op cursus geweest zodat men 
beter beslagen ten ijs komt. Ook de bewoners- 
raad van de Westerbeer heeft nu een regelmatig 
overleg met de direktie en kan dus beter een 
stem laten horen.

In 1990 gaat de Bogt/Westerbeer vallen onder 
het bestuur van de Stadsdeelraad, het blijft dus 
een gemeentelijke instelling.
Tot die tijd wordt de Bogt/Westerbeer bestuurd 
door de afdeling Matschappelijke en Gezond- 
heidsZorg (MGZ) van het stadhuis.
1 Januari 1989 wordt voor de Bog^/Westerbeer 

... dus echt een nieuw begin.

10JAAK 
WESTERBEER
De viering van 10 jaar Westerbeer is al weer 
verledentijd en wat belangrijk is we kunnen er 
met veel plezier op terug zien. 18 november was 
zeer geslaagd. Een gezamenlijke avond van de 
Westerbeer en de Bogt, de muziek de drankjes؟ 
borrelhapjes vooral bediening en de stemming 
onder de bewoners was prima, op zo’n avond 
voel je pas heel goed wat ons bindt.
Het diner op 23 november is een overweldigend 
sukses geworden. De schitterende gedekte ta- 
fels met prachtige kandelaars en de mooie 
menukaartjes, daar werd je gewoon even stil 
van-
En dan de pianist dat was wel zo grandioos, we 
hoorden zelfs liedjes spelen uit onze moeders 
tijd en dan ook nog zo gevoelvol gespeeld daar 
waren geen woorden voor, en dan te bedenken 
dat deze pianist de 80 jaar is gepasseerd en alles 
belangenloos voor ons heeft gedaan, onze 
welgemeende dank.
De bediening was net als op de feestavond 
perfect, daarom wil ik iedereen die deze twee 
avonden tot zo’n sukses hebben gemaakt harte- 
lijk dank zeggen.
Hier komen ze dan:
1 De jubileumkommissie
2 De direktie en staf
3 De algemene dienst
4 De koks en helpers 
4 De vrijwilligers
Veel dank voor uw inzet en spontane medewer-

Namens de bewonersraad 
voorzitter Freek van Beek

stadsdeelgebied van belang zijn. Bovenaan 
deze lijst staat steeds dat de deelraad advies 
moet inwinnen bij de adviesgroep voordat ze 
iets over ouderenzaken beslist. De adviesgroep 
moet een gelijkwaardige gesprekspartner zijn 
waar het om ouderenzaken gaat.
In de zes stadsdelen waar al stadsdelen zijn is 
dat al min of meer het geval.
In de tien stadsdelen waar in 1990 voor het eerst 
verkiezingen zijn, zijn er al acht groepen die 
zich op de stadsdelen voorbereiden. Dit doen 
ze onder andere om al tijdens het schrijven van 
de verkiezingsprogramma’s met de politieke 
partijen te gaan praten.
Het stadsdeel Staatsliedenbuurt/Spaarndam- 
merbuurt is een van de twee stadsdelen waar 
nog niet zo een groep is. Daarom zullen het 
ouderenberaad Spaarndammerbuurt, de wijk- 
posten Spaarndammerbuurt en Staatslieden- 
buurt, en de werkgroep Ouderenbelangen en 
Stadsdeelraden van de Amsterdamse Senioren- 
raad een initiatief nemen om tot zo’n groep te 
komen. Om te beginnen zal er in februari een 
informatiemiddag georganiseerd worden over 
de deelraden en de manier waarop ouderen hun 
belangen bij de deelraden kunnen behartigen. 
De aankondiging van deze middag zal in 
januari verder plaatsvinden in de wijkkranten, 
bij de clubs enzovoort.
Wilt u zich opgeven als belangstellende of wilt u 
de aankondiging van de informatiemiddag 
thuisgestuurd krijgen, neemt u dan contact op 
met:
de wijkpost voor Ouderen Staatsliedenbuurt, 
Van Boetzelaerstraat telefoon 84 43 52;
de wijkpost voor Ouderen Spaarndammer- 
buurt, Houtrijkstraat 116, telefoon 82 96 94; 
Ouderenberaad ̂ arndammerbuurt, wijkop- 
bouworgaan Spaarndammerbuurt, ?olanen- 
straat 174, telefoon $2 97 73.

In maart 1990 komen er verkiezingen in het 
stadsdeel Spaamdammerbuurt/Staatslieden- 
buurt. Dan wordt de deelraad gekozen. Dit 
gebeurt op dezelfde manier als de Tweede 
Kamer, de ?rovinciale Staten, de gemeente- 
raad en het Europees ?arlement. De deelraad 
wordt de vijfde instantie waarvoor burgers naar 
de stembus mogen gaan.
Vanaf dat moment is de stadsdeelraad voor 
veel zaken de beslissende instantie: welzijnsza- 
ken, groenvoorzieningen, buurthuizen, clubs, 
ouderenhuisvesting, buurtbus, straatverlichting 
enzovoort. Voor al die dingen neemt de deel- 
raad dus de bevoegdheden van de gemeente- 
raad over. Ouderen zullen daarom in hun 
dagelijkse leven veel te maken gaan krijgen met 
de besluiten die de deelraad genomen heeft, 
^iet iedereen is even gelukkig met de komst 
van de stadsdeelraden, maar nu ze eraan 
komen is het zaak je op deze stadsdeelraden in 
te stellen-
Politieke partijen doen dat al. Her en der wordt 
al door de afdelingen in de buurt gewerkt aan 
verkiezingsprogramma’s.
Voor ouderen is het zaak om zich ook voor te 
bereiden op de komst van de stadsdeelraad.
In veel stadsdelen gebeurt dat al. Daar zijn 
adviesgroepen van ouderen gevormd. In deze 
adviesgroepen hebb^  zitting: ouderen uit de 
ouderenbonden, uit de ouderenclubs, uit bewo- 
nerscommissies uit de kerken, uit de wijkcentra 
enz. Ook ge'i'nteresseerde ouderen die niet 
ergens bijhoren maken vaak deel uit van deze 
groepen. Deze brede samenstelling wordt ge- 
zocht onder het aloude motto dat eendracht 
nog altijd macht maakt.
Samen proberen ze invloed uit te oefenen op de 
deelraad of op de toekomstige deelraad.
Dit gebeurt door gezamelijk te komen tot een 
'•;٢٢ v،،n dingen die voor alle ouderen in het

foto: H. RompaGezamenlijk eten in De Bogt in het kader van de dagopvang.

Aankondiging  
enquête Zaanhof

Geachte bewoners van het Zaanhof.
In januari of anders begin februari valt er bij u 
een enquête in de bus. Daarin worden u een 
aantal vragen gesteld in het kader van een 
leefbaarheidsonderzoekje dat wij bij u op het 
Zaanhof starten. Uit uw antwoorden hopen wij 
op te kunnen maken of de di^stverlening nog 
aansluit bij uw wensen en verlangens.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als ٧ deze 
enquête in wilt vullen en op nummer 1 of 
nummer 90 bij u op het Zaanhof in de 
brievenbus wilt gooien. Wij halen deze enquê- 
tes op en proberen deze zo snel mogelijk te 
verwerken. Uiteraard houden wij u op de 
hoogte van de eventuele gevolgen die deze 
enquête met zich mee kan brengen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewer- 
king.

Namens de Wijkpost voor Ouderen 
Cisca Meijer

Een g o e d وا8أأو
Alle organisaties die zijn aangesloten bij het 
ouderenberaad wensen alle buurtbewoners, 
jong en oud, een gelukkig, gezond en strijdbaar
1989.
Tevens roepen we actieve ouderen op zich aan 
te melden voor de ouderenadviesraad, die in 
1990 de stadsdeelraad gaat adviseren ten aan- 
zien van het te voeren ouderenbeleid. Ouderen 
hebben ook een toekomst; doe dus mee ؟أ  u  
kunt zich aanmelden bij: het ouderenberaad 
Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt, p.a. Pola- 
nenstraat 174, Amsterdam.

u wordt uitgenodigd voor de tradionele oliebollenuitstuif op zat؟ rdag 31 december vanaf 
15.00 uur tot 18.00 uur in het ?olanentheater, ?olanenstraat 174.
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o m lig g e n de  buurt en .

Nieuw jaars programma kerstvakantie  
Bredius van ة  t/m 6 januari 1989

Kerst: ouderen van 17.00 uur tot 19.30 inclusief eten ف
؛؟-Vrijdag 23 december: 3.50 (van tevoren opgeven) anders voor ieder د
i SAN-kerstviering in het Polanentheater met een gratis toegankelijk. إء
?diverse optredens en koorzang. Een hapje en m

/drankje tussendoor. Voor iedereen gratis toe- Polanentheater, Polanenstraat 174, aanvang^ 
^gankelijk. Aanvang: 20-00 uur. drrroomspinsels met kindervoorstellingen en ر

Zaterdag 24 december: voorstellingen voor het hele gezin aanvang^
i M^d^enaparochie: om 15.00 uur kerstviering 12.00 uur tot 20.30 uur, 5 voorstellingen.
 ؛؟-voor ouderen in de Paus Johanneskapel Jac. 1.50 per kind per voorstelling, volw. 5.- begelei إ
؛ Catskade 11 voor iedereen toegankelijk. Van ders/sters 2,50 avondvoorstellingen 2.50.
[ 21.00 tot 23.00 nachtmis in de Magdalenakapel Folder verkrijgbaar bij Polanentheater.
arndam^ ء m erstraat 460. Om 23.30 naachtmis Dinsdag 27 december t/m ؛؛؟
i voor Antillianen in de Magdalenakapel spaarn- vrijdag 30 december: و
? dammerstraat 460. Eveneens droomfestival bij Polanentheater Po- M
أج ' Hebron: om 21.00 uur kerstzangdienst met أ
 :koor uit Huizen in de Noorderkerk Noorder- Zaterdag 31 december ب
markt. Wijkopbouworgaan Spa/Zeebrt Polanenstraat^

, Zondag 25 december: 174 oliebollen uitstuif van 15.00 tot 17.00 u u r^
؛ Dé BogtWesterbeer Polanenstraat 6 kerstdiner voor iedereen gratis toegankelijk.
 ؛؟voor ouderen om 11.00 uur kosten 12.50 per Nassaukerk, De Wittenkade 111 van 19.00 tot،؛
 ؛؟ .persoon (voor 9 december opgeven) voor ieder- 20.00 uur oudejaarsdankdienst + napraten أ
م .een toegankelijk. Voor iedereen toe'gankelijk أ
?Gezamenlijke kerken (Magdalena en Nassau- De Bogt/Westerbeer Polanenstraat 6 gezellige ؤءء 
;kerk) Open Hof kerstviering voor iedereen van van 20.00 uur tot 01.00 uur أخ
i 10.00 uur tot 20.00 uur inclusief kerstdiner en kosten 7.50 (voor 16 december opgeven) ver- M 
^drinken 25.-, Westerkwartier van Beuningen-
1 plein 3a, verder gratis voor iedereen toeganke- Buurthuis de Binding Wittenstraat 27 om 22.00 آل 

ا؛ظز ٠ > uur oudejaarsavond voor jongeren met 4 bands %
Nassaukerk 10.00 uur kerstviering en koffie- tot ’s morgens hapjes aanwezig gratis toegang. تد 

٠drinken, De Wittenkade 111. St. Rainbow de Wittenstraat 25
Buurthuis de Reiger V. Reigersbergenstraat 65. avondfeest met ,,Feddam” musique du Sene- أو 

٢ Open Hof aanvang 10.00 uur koffie met kerst- gal. Aanvang 01.00 uur kosten: 10.- CJP 7.50. m
  brood gratis, lunch 7.50 (vooraf opgeven) ’s أ
١  middag^ a؟co؛-de؟ nmuziek. Toegang 7^50 diner 
f is reeds volgeboekt.

°Hebron, Polanenstraat 197 kerstvienne voor fulle ء worden seserveerd• u  bent allen we|- | م ب   Kom. loegang gratis.

®7 Het gaat weer om tien lessen van 1 uur of om 
2 uur. Kursuş dagen zijn maandagfKj1اإ lessen van 

van 16.00-17.00 uur; 17.00-18.00 uur; w oensdags 
16.30-18.00 uur . 

L؛Kosten: 10.- voor de hele kursus. Aanmeldengi 
r.؛؛؛voor 23 december bij de gymjuf of gymmeneer 

De rackets en ballen worden gratis in bruikleen ̂
verstrekt. Sr

V o etb a l p
Vanaf 17 december tot en met eind februari ̂
vindt er een voetbalkompetitie plaats. Deze ̂
kompetitie is opgezet voor de jeugd tot en met ̂

 jaar. Meisjes zijn dus ook van harte welkom 12.إلغ
de voetbalvereniging؟lle؛rsch؟Er worden ook v 

 gen uitgenodigd. Het is allemaal gratis. Iedere؟
 zaterdag van 10.00-12.00 uur. Komen dus en؛

neem je vriendje en vriendinnetje mee.

T a i ch i c h u a n
 Wegens groot succes wederom een kursus Tai؟
 Chi Chuan. Deze kursus start op woensdag 11؛
 januari 1989 om 17.00 uur en eindigt 18.30 uur.أ
 De kosten aan deze kursus verbonden zijn 35.-د
 voor tien lessen, te voldoen bij uw lerares؛

Marianne Dammes. Gaarne op de eerste kur-̂
susdag ineens te voldoen, u؟  ontvangt hierna 
een bewijs van betaling, u؟  hoeft zich verder 
niet in te schrijven, u 11إل  kunt gewoon op

,januari starten

Ma: 2 jan.
- Nieuwjaarsreceptie; - Kinderspelletjes; - Bo- 
' en Eieren: - Kick Boksen; - Trefbal- 
vormen; - Stoelendans.

Di:3jan.
- Het grote Chinese loopspel; - Kinderspel- 
letjes; - Hindernisbaan; - Spring je Fit; - Rugby;
- Mini-Tramp (komen tot salto)

Wo:4jan
- Levend ganzenbord - Kinderspelletjes - Judo - 
Douanespel - Hockey - Teken raad spel

- Geroot voetbal en tafeltennistoernooi; Voor de 
jeugd van 12 jaar en ouder

V r:6jan
- Luchtkasteel; - Penalty Bokaal; - Kinderspel- 
letjes; - Gezelschapsspelen; - Slagbal; - Guiness 
Book of Records

Programma voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. 
Donderdag voor de jeugd van 12 jaar en ouder. 
Draaitijd: iedere dag van 12.00 tot 16.00 uur.

Tennis
Het is weer zover. Vanaf 9 januari start er weer 
een nieuwe kursus tennis. Deze is bestemd voor 
de kinderen van de Hebron, Het Roer, Paulus 
en de S^ndam m erschool. Alleen deze kin- 
deren uit groep 5/6/7 en 8 kunnen deelnemen. 
Het is een kursus voor zowel beginners als voor 
|de kinderen die al tien lessen hebben gehad.

De Brediussporthal is er voor u allen, maak er gebruik van.

SPORTCENTRUM BREDIUS 
ZAANSTRAAT 353 AMSTERDAM 

TEL: 863922 BG6 847172
^huurtw erkster: Hellen

غ

A R T IV IT EIT EN0VER Z1CH T

Wilt u dat uw aktiviteit ook vermeld wordt in dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie.
De redaktie aanvaardt geen ansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het 
nietdoorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

vergadering CWS, Spaarndammerstraat 143

vergadering dagelijks bestuur

vo©r vrouwen als voorbereiding 
van de 8 maart viering

vergadering ^an redaktie van de buurtkrant

anti-fascisme werkgroep

vergadering werkgroep IJ-as-west

vergadering van de soeiaal-medische werkgroep

vergadering van de wijkraad

voorbereiding internationale vrouwendag

vergadering van het dagelijks bestuur

vergadering van het AKZ in het 
Turfsehip, Roggeveenstraat 12

Versch!jningsdatum:
26 januari _____________________
23 ?ehruari■
23 maart
27 april 
25 mei 
22 juni

5 januari 20.00 uur 

9 januari 20.00 uur

20.00 uur

10 januari 19.00 uur

11 januari 19.30 uur

20.00 uur 

16 januari 20.00 uur

18 januari 20.00 uur

23 januari 20.00 uur

24 januari 20.00 uur 

januari س

Inleverdata voor huurtkrant;
10 januari 
7 februari 
7 maart

11 april 
9 mei 
6 juni


