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Woonconsumentenorganisatie 
Spaarndammerbuurt in 
voorbereiding
De initiatiefgroep van buurtbewoners, die zich vanuit de bewonersraad Spaarndammerbuurt sinds kort 
bezig houdt met de oprichting van een kopers- en huurders veren igingy is druk bezig zich te oriënteren over de 
wijze waarop z ij het beste vorm kan geven aan een sterke Woonconsumentenorganisatie als overkoepelend 
orgaan van bewonersbelangen Spaarndammerbuurt.
Zij hccft zich inmiddels verdiept in de 
belangrijkste documenten van het pro
ject SpaarndammerHout, gericht op de 
verbetering van het wonen -  en het 
woonklimaat in de Spaarndammerbuurt 
c.q de nieuwbouw in de Houthavens. 
H et is gebleken, dat de voorbereidende 
werkzaamheden, die moeten leiden tot 
de oprichting van de beoogde vereni
ging, aanzienlijk meer tijd in beslag 
neemt dan was voorzien. De leden van 
de initiatiefgroep nemen hun taak zeer

proep
Wij zijn op zoek naar adverteer

ders voor in de buurtkrant.

De Buurtkrant wordt goed gelezen 

dus het is een goede manier om re

clam e te maken en je bekend te 

maken in de Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt. Er komen per jaar 

1 0  krantjes uit en voor wie het hele 

jaar wil adverteren zit er een leuke 

korting op. Voor m eer informatie 

en een prijsopgave kun je ons bel

len op nummer 0 2 0 - 6 8 2 9 7 7 3  en 

vragen naar Lisa of Aynur.

serieus en willen daarbij beslist niet over 
een nacht ijs gaan. In de buurtkrant van 
november jl. is melding gemaakt van een 
terugrapportage door de initiatiefgroep 
naar de Bewonersraad Spaarndammer
buurt over de voortgang en de verdere 
voorstellen tot oprichting van de vereni
ging in de maand januari. Gelet op de 
langere tijd, die het duurt om met goed 
beslagen voorstellen te komen kan de ge
plande terugrapportage helaas nog niet 
in Januari plaats vinden. Via de buurt
krant wil de initiatiefgroep de bewoners 
mededelen dat deze rapportage derhalve 
noodgedwongen op een later tijdstip zal 
plaatsvinden.

Inm iddels w orden er ook plannen o n t
wikkeld voor de oprichting van een 
W oonservice C e n tru m  als onderdeel 
van een vernieuwd w ijkopbouw or- 
gaan. H et is de bedoeling, dat bew o
ners uit de Spaarndam m erbuurt op 
een laagdrempelige m anier in dit 
W ooncentrum  terecht kunnen m et al 
hun  vragen over het w onen in de 
Spaarndam m erbuurt cq. de H o u th a 
vens. Daarbij gaat het niet alleen om  
beantw oorden van vragen over het 
wegwerken van achterstallig o n d er
houd , de jaarlijkse huurverhoging, 
maar ook om  beantw oorden van vra
gen van bouw technische aard, regeling 
w oningtoew ijzing huur- en koopw o

ningen alsmede vragen van financieel -  
technische aard in relatie to t  verkoop 
sociale huurw oningen , huursubsidies 
en hypotheekvoorwaarden.

Daarnaast is de voorbereiding gestart 
voor een B u u rtco n fe ren tie  over W o 
nen in de S p a a rn d a m m e rb u u rt 
2 0 1 0 . Al m et al goede plannen en 
voornem ens, die to t doel hebben de 
buurtbew oners actief te betrekken bij 
de ingrijpende verbetering en de ver
andering van het w oningbezit in dc 
Spaarndam m erbuurt.

Chris de Vries

■ ■ ■

uur
Kodak

fotoservice

Spaarndam m erstraat 123 
Amsterdam - tel 6 844048
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Colofon

De buurtkrant is een uitgave van het 
Wijkopbouworgaan voor de Spaarn- 

dammer- en Zeeheldenbuurt en ver
schijnt 10 keer per jaar.

R E D A C T IE A D R E S :

Knollendamstraat 87 

1013 TM Amsterdam 

telefoon: 020-682  97 73 
telefax: 020 - 686 71 47 

e-mail: woo.spazee@inter.nl.net

De redactie behoudt zich het recht 
voor om aangeboden artikelen te 

weigeren, in te korten of samen te 
voegen.

M E D E W E R K E R S :

Lisa Pizzuti 

Annemiek Spitteler 
Chris de Vries 
W illy  Snoeck 

AynurMemisoglu

D R U K :

Dijkman Offset bv 
Visseringweg40 
1112 AT Diemen 

telefoon 020 - 398 08 08 
telefax 020 - 398 08 99

A D V E R T E N T I E S :

W ilt u een advertentie plaatsen in 

deze krant, neem dan contact op 
met het wijkopbouworgaan.

(tarieven op aanvraag)

Sluitingsdatum kopij:

15 februari 2001

Ondertekende publicaties en 
ingezonden berichten zijn voorde 
verantwoording van de inzenders, 
plaatsing van ingezonden brieven 

behoeft niet te betekenen dat de 

redactie het ook met de inhoud 
eens is.

Overname is toegestaan, mits met 
bronvermelding.

Hernieuwde start burenhulp 
Westerpark 
oproep voor vrijwilligers
Al vele jaren is Burenhulp actief in ons 
stadsdeel. Vroeger was het onderge
bracht bij de wijkpost voor ouderen. 
Sinds een jaar is het project gestopt. In 
overleg met het stadsdeel is besloten dat 
per 1 februari 2001 Burenhulp opnieuw 
van start gaat, nu onder de vlag van 
Kerk & buurt.
Burenhulp is een activiteit voor en door 
buurtbewoners. Bij Burenhulp doen 
vrijwilligers hand- en spandiensten voor 
mensen die dat zelf niet meer kunnen. 
Vaak omdat zij ziek zijn of al flink op 
leeftijd. Het gaat om het doen van 
boodschappen, meegaan naar het zie
kenhuis en kleine huishoudelijke klus
jes. Het is geheel gratis en staat open 
voor mensen van alle leeftijden.

W ij beginnen met één ochtend in de 
week. Op donderdag ochtend van 
10.00 tot 13.00 uur kunnen mensen uit 
de buurt bellen om een aanvraag voor 
hulp in te dienen. Daarna zoekt de tele- 
foonwacht iemand om dit klusje te 
doen. Voor deze werkzaamheden zoe
ken w ij vrijwilligers. Het gaat dus om 
kleine klusjes zoals boodschappen 
doen en een schilderijtje ophangen, en 
om grotere klussen zoals het meegaan 
naar het ziekenhuis. Zou jij ook één 
middag in de week een buurtbewoner 
willen helpen, meld je dan bij ons aan. 
Je bent van harte welkom.

Francisca G ulli: 020-6862914

woonmooi
Amsterdam - U trecht - Rotterdam  ||

...Samira werkt, 
Ay$e werkt, 

en jij?
m "X

A ls j i j  op zoek bent naar een leuke vaste baan...
J, .. j

MET
vast contract, goed salaris 

part-time of full-time 
spaarloon- en pensioenregeling

ZONDER
Nederlandse taalkennis

BELANGRIJK
5 maanden ingeschreven 

bij het arbeidsbureau

...dan bel je naar
020 488 63 38

of kom je langs...
Donker Curtiusstraat 7 / 3I3 - 1051 JL -A 'd am

mailto:woo.spazee@inter.nl.net
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Vrijwilligers in het zonnetje

Dien van Dijk 
actievoerster 
van het 
eerste uur
In de huiskamer van Dien van Dijk hangt een 
oorkonde, die ze in 1998 van de gemeente heeft 
gekregen. De tekst hiervan luidt: Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam hebben besloten het 
onderscheidingsteken van verdienste toe te kennen 
aan mevrouw D. van Dijk die zich in de 
Amsterdamse gemeenschap bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt.

Ze ontving de oorkonde met bijbeho
rende gouden speld vanwege haar jaren
lange inzet voor de belangen van de 
buurt in het Aktie Komitee Zeehelden
buurt. O ok Jan Eerdhuvsen kreeg bij die 
gelegenheid het onderscheidingsteken. 
Zc doet er nuchter over, maar toch is ze 
heel blij met dit teken van erkenning 
voor het vele werk dat ze jarenlang voor 
het behoud van de buurt heeft gedaan. 
Terwijl Jan Eerdhuvsen als voorzitter op 
de voorgrond trad, deed zij veel werk 
achter de schermen.
H et begon in 1978, toen de gemeente 
met plannen kwam voor de sloop van een 
groot aantal huizen in de Zeehelden
buurt, die men wilde vervangen door 
nieuwbouw. Veel buurtbewoners kwa
men daartegen in verzet, om dat ze het 
naar hun zin hadden in hun huisje met 
lage huur en lekker dicht bij het cen
trum. De actieve bewoners verenigden 
zich in het Aktie Komitee Zeehelden
buurt, beter bekend als het AKZ. De ac
ties hadden succes, want veel woningen 
zijn gerenoveerd en vergroot door sa
menvoeging van twee o f drie woninkjes. 
De huren bleven betaalbaar.
Gaandeweg ging het AKZ zich ook be

moeien met de openbare ruimte, de ver
keersproblemen en de leefbaarheid van 
de buurt. Dien heeft heel wat actiekran- 
tjes in de buurt rondgebracht en ging 
trap op, trap af voor een kleine bijdrage 
in de kosten.
Nu is het AKZ gekrompen tot drie actie
ve leden, maar veel werk van het AKZ is 
overgenomen door het Wijkopbouwor- 
gaan. En het actiekrantje is opgegaan in 
de Buurtkrant. Ondanks haar 77 jaar 
brengt Dien nu nog steeds maandelijks 
de Buurtkrant rond in de Zeehelden
buurt.

B U R E N H U L P

Dien heeft haar hele leven in de Zeehel
denbuurt gewoond. De eerste 76 jaar in 
de Dirk Hartoghstraat en het laatste half 
jaar op het ‘gouden hoekje’ van H out- 
mankade en Dirk Hartoghstraat. Ze kent 
dan ook veel mensen. De vorige be
woonster van haar huidige woning, Wil 
de Groot, heeft ze jarenlang geholpen 
met hand- en spandiensten. Toen Wil 
steeds zieker werd, is Dien vaak meege
gaan naar het ziekenhuis. Na haar over
lijden mocht Dien de woning huren. Ze 
wilde graag weg uit de Dirk H artogh

straat, om dat ze daar teveel geconfron
teerd werd met herinneringen aan haar 
man, die 4 jaar geleden plotseling over
leed.
Dien kent een aantal oudere mensen in 
de buurt bij wie ze geregeld koffie gaat 
drinken en die ze een beetje helpt. Met 
een vrouw die slecht ter been is, gaat zc 
vaak boodschappen doen. Men waar
deert haar burenhulp zeer, want meestal 
is het, als Dien weer naar huis wil gaan: 
ga je nu al weg?
In de Zuidcrspeeltuin helpt Dien tijdens 
de klaverjasmarathons met koffie schen
ken, opruimen, afwassen en al dat soort 
klusjes. En na de bingo helpt ze uiteraard 
ook. Ze vindt wel dat bij dit soort gele
genheden wel eens wat meer mensen dc 
handen uit de mouwen zouden kunnen 
steken.
Als vertegenwoordiger van dc Zeehel
denbuurt zit ze in het Oudcrenbcraad 
van stadsdeel Westerpark.
Ze is zoals zoveel vrijwilligers echt een 
bezige bij en als je vraagt waarom ze zo
veel doet, is het antwoord: je was met zo
veel mensen en je kende elkaar goed, nie-

Vervolg op pagina 4
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Vervolg van pagina 3

mand wilde zijn huisje uit en dan ga je 
met elkaar actie voeren. En als je eenmaal 
bezig bent, komt van het een het ander.

W EN SEN
Dien vindt dat de buurt achteruit is ge
gaan. Niet zozeer omdat er veel crimina
liteit zou zijn. Integendeel, wat dat be
treft is het een rustige buurt. In andere 
opzichten een beetje té rustig naar haar 
smaak. Je ziet geen mens op straat, het is 
niet gezellig meer en niemand kent el
kaar nog. Ook mist zc dc buurtwinkels. 
Het stadsdeel is alweer een hele tijd be

zig plannen te maken voor het opknap
pen van dc Zeeheldenbuurt. Dien heeft 
laatst in de Zuiderspeeltuin een m aquet
te gezien en die vond ze wel mooi. Maar 
er zouden meer buurtwinkels moeten 
worden ingepland, een supermarkt hoeft 
voor haar niet. Van geldverspilling houdt 
ze ook niet. Dc kooi op het Zoutkeets- 
plcin met zijn twee niet in beweging te 
krijgen speelfietsen is zonde van het 
geld.
Ze vindt het allemaal wel erg lang duren. 
Toch blijft ze hopen het nog mee te m a
ken, dat alles opgeknapt is!

Annemiek Spittclcr

Zorg voor uw welzijn!

A cti vi tei tencen tra

Speeltuinen

Wijkposten voor 

ouderen

Maatschappelijk werk

Kinderopvang

Peuterspeelzalen

Speel-o-theken

Buurtbeheer

Projecten

Deskundige kinderopvang
De Stichting W elzijn Westerpark verzorgt op 

professionele w ijze kinderopvang in de kinder

dagverblijven De Regenboog, 't Kwetternest, 

Prinses Irene en de Pyramide; en naschoolse 
opvang in de Kombuis, de Kajuit, de Bevers,

7 Trefpunt, de Goudvis en de Zeester 

Naast de gesubsidieerde opvang voor het 

stadsdeel Westerpark verhuren wij plaatsen 

aan bedrijven en particulieren in Amsterdam 

en omgeving.

Voor informatie over kinderopvang kunt u 

tijdens kantooruren telefonisch contact met 

ons opnemen.

De Stichting Welzijn Westerpark is een brede 

welzijnsorganisatie op het gebied van sociaal- ' 
cultureel werk, kinderopvang, ouderenwerk en 

buurtbeheer. Daarnaast ontwikkelt de Stichting 

nieuwe werkwijzen op het grensvlak van wel

zijnswerk, onderwijs, opvoedingsondersteuning 

en ontwikkelingstimulering.

StichtingWelzijn
Westerpark
tNova Zemblastraat 4d • 1013 RK Amsterdam
Bezoekers: Houtmankade 20
Tel (020) 681 24 71 • Fax (020) 681 29 11

TWEEDEHANDSKLEDING
“ T  WINKELTJE CABANA "

“S  6862914

Openingstijden 
woensdag 

10.0 0 - 16.00

•  Goede goedkope kleding
• Tevens een plaats van 

ontmoeting met koffie en 
thee

Spaarndammerstr. 460 B

PARTYCENTRUM(De ‘R e ife
- Geheel verzorgde bruiloften en 

themafeesten
- Party's. recepties en vergaderingen 
met verzorging van koude en/of warme 
maaltijden uit eigen keuken

Orgcvilsatle en catering op maat

Scherpe prijzen 
Parkeerruimte op 100 meter

- live music, presentatie,
- mobiele discotheek,
- karaoke, goochelaars,
- geluid en licht, decors, ,
- diverse attracties en spelen,
- entertainment,_________________________
Tevens zijn uuij nu uitgebreid met

2 poolbiljarts -1 snookerbiljart - 
2 biljarts - darts 

open v.a. 13.00 t/m 01.00 uur 
Maandag gesloten.

Kl€IN Mflflfl KNUS, G€Z€UJG DUSI
_______Voor particulier en bedrijf._______ i
Spaarndammerstraat 460 - Amsterdam

^ 0 2 0  -  6826414
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Leren kijken naar de buurt
Lopend in de Plancinsstraat richting Zoutkeetsplein denk ik na over (ons buurtje\ de Zeeheldenbuurt. Ik heb 
net boodschappen gedaan op de Haarlemmerdijk. Het Zoutkeetsplein ligt uitnodigend voor me open. “Treedt 
binnen in de Zeeheldenbuurt”, lijkt het te zeggen. Aan de overkant van het brede water ligt de 
Spaarndammerbuurt. Er gaat veel veranderen in de buurt, als het tenminste aan de plannenmakers ligt. 
Wat gaat er allemaal veranderen ?

H et Zoutkeetsplein is het eerste wat 
wordt aangepakt. H et plein wordt vol
gens de deelgemeente een ‘balkon’ op 
het water, maar wat dat concreet bete
kent is nog niet helemaal duidelijk. De 
struiken gaan in ieder geval weg, evenals

de vreemde ijzeren kooiconstructie. Ver
der wordt het aantal parkeerplaatsen ver
minderd. Er zou ook een terrasje moeten 
komen aan het plein.
De andere straten en pleinen volgen la
ter. De straten en pleinen worden ‘strak
ker’. Overal komt een rode gebakken 
klinker te liggen. H et uitgangspunt van 
de gemeente is dat er aan één kant gepar
keerd kan worden en dat er aan de ande
re kant -aan de zonzijde- een brede stoep 
komt. De kades van de buurt worden zo 
veel mogelijk autovrij gemaakt. Zo kun 
je dadelijk langs het water een rondje om 
‘het eiland’ maken. Deze wandelroute 
wordt de Robinsade genoemd.
H et Barentszplein wordt het econo
misch centrum van de buurt. Er komt 
wellicht een supermarkt. De speciaalza
ken van de buurt zouden naar dit plein 
moeten verhuizen. Volgens de deelge
meente kunnen ze zo profiteren van de 
‘loop’ naar de supermarkt. H et is de 
vraag o f de betreffende ondernemers er 
ook zo over denken. De speeltuin blijft 
wel op het plein. H et zou ook geschikt 
gemaakt moeten worden voor de oudere 
jeugd.
Op dit moment zijn er zo’n 400 par- 
keerplaasten in de buurt. De deelge
meente wil zo’n 200 parkeerplaatsen op 
de straten en de pleinen opheffen. Dit 
om de ‘claim van auto’s op de openbare 
ruimte te verminderen, ten behoeve van 
fietsers, voetgangers en kinderen.’

Hier tegenover staat dat er een nieuwe 
parkeergarage gebouwd gaat worden. 
H et is nog onduidelijk o f alle parkeer
plaatsen die verdwijnen worden gecom
penseerd. Bewoners zullen in ieder geval 
veel meer moeten gaan betalen. Een plek 
in de parkeergarage gaat zo ’n 120 gul
den per maand kosten. Een ander nadeel 
van de plannen is dat de nieuwe parkeer
plaatsen nog niet klaar zullen zijn als de 
oude worden opgehevcn.

Aan het einde van de Silodam verrijst een 
grote blokkendoos. Er komt ook nieuw
bouw op de kop van de Van Diemen- 
straat. Verder wordt er een nieuwe 
school gebouwd, gedeeltelijk over het 
water, aan het einde van het YVesterdok. 
Op aandringen van de Bewonersraad is 
er nu ook meer aandacht voor de be
staande woningen. H et is raar dat het zo 
moeilijk is om mensen warm te krijgen 
voor het opknappen van bestaande w o
ningen. Terwijl het toch juist de bestaan
de woningen zijn die Amsterdam tot een 
bijzondere stad maken.
De meeste woningen zijn van Eigen 
Haard. Recentelijk is er een workshop 
geweest waar Eigen Haard, de deelge
meente en enkele bewoners hebben ge
praat over de bestaande wxmingen. De 
deelgemeente wil dat kleine wroningen 
worden samengevoegd zodat er grotere

Vervolg op pagina 8

MEUBELPROJECT 
© 684 7820

Meubels voor minima 
Een project door haanlozen 

We halen gratis op
OPENINGSTIJDEN

dinsdag/donderdag
10.00 - 14.00 

vrijdag, zaterdag 
11 .00- 17.00

De Wittenkade m  
(kelder Nassaukerk)

E E R S T  D E  B U U R T  D A N  D E  P O L I T I E K  T e L . 6 8 2 9 9 8 2  F a x  6 8 8 1 4 7 4  MET TWEE M E N S E N  IN DE D E E L R A A D

O  U L R T ^ & ^ ^ ^ E S T E R p A R k O  U U R T ^ & ^ ^ ^ E S T E R p A R k  O  U U R T ^ & ^ ^ ^ E S T E R p A R k
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w e ste rp a rk  (/>
Stadsdeel Westerpark
Haarlemmerweg 8-10, Postbus 141,1000 AC Amsterdam 
Telefoon 020 5810 31 I.Servicelijn 020 5810 400 
www.westerpark.amsterdam.nl

Burgerzaken ook vrijdag 
weer open

D e afdeling burgerzaken van stadsdeel Westerpark is met 
ingang van I januari 2001 ook op vrijdag weer open.

U kunt hier dagelijks terecht tussen 8.30 en 16.00 uur. Wij 
hopen de dienstverlening zo optimaal te kunnen uitvoeren.

Veiliger naar school

S choolgaande kinderen zijn bijzonder kwetsbaar in het ver
keer. Om hun loop- en fietsroutes van en naar school 

veiliger te maken, start het stadsdeel in het voorjaar het project 
Tussen school en thuis. Eerst wordt uitgezocht welke onveilige ver
keerssituaties de kinderen op hun dagelijkse route tegenkomen. 
Dit gebeurt via een enquête onder schoolgaande kinderen, 
ouders en onderwijzend personeel.Vervolgens bepalen het stads
deel, de politie en de scholen welke verkeerssituaties moeten 
worden aangepakt. In het najaar worden deze verkeerssituaties 
aangepakt. Vanzelfsprekend kunnen kinderen pas écht veilig deel
nemen aan het verkeer als ze de verkeersregels goed kennen. 
Daarom zullen alle kinderen tijdens de looptijd van Tussen school 
en thuis een verkeers-educatieprogramma volgen.

Derde Westerpark Vioolmiddag 
in de Nassaukerk

O p 28 januari van 15.00 tot 17.00 uur vindt het eerste 
(in een serie van 3) vioolconcert plaats in de Nassaukerk 

uitgevoerd door acht leerlingen van de Amsterdamse vioolpeda- 
gogen Julia Veerling en Evert Sillem. Na de pauze treden enkele 
studenten van de randstedelijke conservatoria op. Een uitgebreid 
programma ligt voor aanvang van het concert klaar bij de ingang 
van de kerk. De toegang tot de kerk is gratis en in de pauze is er 
koffie met een koekje. Adres: Nassaukerk, De W ittenkade
I I I . De Westerparkse vioolmiddagen worden georganiseerd 
door het Servicepunt Kunst Westerpark in samenwerking met 
het Rotterdams Conservatorium. De volgende vioolmiddagen 
zijn op 25 maart en 13 mei a.s.

Raads- en 
Commissievergaderingen

Raadsvergadering
• 30 januari

Commissie van Advies 
Algemene Zaken, 
Personeel
en Stadsdeelwerken
• 13 februari

Commissie van Advies 
Wonen, Werken en 
Projecten
• 24 januari

Commissie van Advies 
Financiën, Kunst en 
Cultuur, Westerpark
• 23 januari, 20 februari

Commissie van Advies 
Welzijn/Onderwijs
• 14 februari

De vergaderingen vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor, 
Haarlemmerweg 8-10.

De raads- en commissie
vergaderingen beginnen om
20.00 uur. Mogelijkheid tot 
inspreken tussen 20.00 en 
20.30 uur. De agenda ligt ter 
inzage bij de receptie van het 
stadsdeelkantoor.

Grenzeloos: Nieuwe concert
serie in de Nassaukerk

O p zondag 4 februari 2001 wordt er een 
concert gegeven in de serie Grenzeloos door het 

Nationaal Jeugd Orkest. Dit vindt plaats in de Nassaukerk, 
De W ittenkade I 11. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis en in 
de pauze gratis koffie met een koekje. Het programma is nog 
niet bekend maar zal voor aanvang van het concert bij de ingang 
van de kerk liggen. Het concert komt tot stand i.s.m. de afdeling 
Wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium en SVP- 
Kunst, Stadsdeel Westerpark.

Inzameling HUISVUIL in 
Westerpark

U kunt uw huisvuil en kleine hoeveelheden grof huishoudelijk 
afval twee maal per week op de inzamelpunten (herkenbaar 
aan de blauwe paaltjes) aanbieden, voor zover er nog geen 

mogelijkheden in de buurt zijn om alleen het huisvuil (dus niet 
het grof huishoudelijk afval) te allen tijde in ondergrondse rest- 
afvalcontainers te deponeren.
Het huisvuil mag de avond voorafgaand aan de inzameling vanaf
21.00 uur op de bovengenoemde inzamelpunten (herkenbaar aan 
de blauwe paaltjes) worden aangeboden. Als u uw huisvuil op een 
verkeerd moment buiten zet, loopt u het risico dat u een aanslag 
wordt opgelegd door de reinigingspolitie van ƒ 50,- per vuilnis
zak. Een overzicht van de ophaaldagen en tijden staat in de 
Afvalwijzer van het stadsdeel. Deze Afvalwijzer is aan te vragen 
bij de servicelijn van het stadsdeel Westerpark op telefoon
nummer 5810.400.

U kunt uw afval ook naar het afvalsorteerstation aan de 
Seineweg brengen. Dit station is van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot
16.00 uur geopend. Bovendien is het station op donderdagavond 
geopend tot 2 1.00 uur.Voor meer informatie kunt u eveneens 
bellen met bovengenoemde servicelijn.

http://www.westerpark.amsterdam.nl
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GROENVOER

Kerstbom en

D e kerstbomen die na de feestdagen op straat zijn gezet 
worden door de reiniging en de afdeling groen opge 
haald. Deze kerstbomen worden daarna in een kraakma- 

chine versnipperd. Deze houtsnippers gaan naar een 
composteerbedrijf. Het komt steeds vaker voor dat 
men besluit om een kerstboom met kluit aan te 
schaffen. De boom kan dan na gebruik in de tuin 
neergezet worden en kan volgend jaar wederom 
als kerstboom zijn diensten vervullen. Wel wat 
duurder, maar heel milieuvriendelijk. De kans dat 
deze boom bij u in de tuin zal aanslaan is ech 
ter klein. De kluit waarmee de kerstbomen 
verkocht worden bestaat vaak uit een netje 
waar een schep grond in is aangebracht en 
wortels zijn amper te ontdekken. Dat de 
boom het vaak nog wel een tijdje doet 
heeft te maken met het feit dat hij het 
nog wel even uithoudt op zijn reserve 
voedsel. Meestal is het zo dat hij vlak 
voor de kerst van het volgend jaar als
nog het loodje legt. Rond deze tijd 
worden er regelmatig kerstbomen bij 
het vuil aangetroffen.

Mocht de boom echter wel overleven dan zal hij niet meer 
de schoonheid bezitten om nog als kerstboom in huis gezet 
te worden. We laten hem dan maar staan in de tuin en dan 

begint de ellende pas goed. Picea abies (de gewone kerst
boom) is namelijk een boom die uiteindelijk zo n 20 

meter hoog en 12 meter breed kan worden. Hang dat 
maar eens vol met lichtjes en ballen. Met de paas

dagen voor de deur wil ik u alvast waarschuwen.
De gekronkelde wilgentakken (ook een afwijking 
waar doorgekweekt is), die versierd in een vaas 
het paasgevoel in huis brengen zijn na de paasda
gen zonder kluit in de grond te zetten en zullen 
in bijna alle gevallen gaan groeien. Na vijf jaar 
is deze boom dusdanig gegroeid dat u al een 
kapvergunning nodig heeft om hem te verwij
deren. Na 15 jaar is deze boom reeds 12 
meter hoog en 10 meter breed. Het is 
maar dat u het weet.

Heeft u vragen over groenzaken, 
elke donderdag is er een telefonisch 
groenspreekuur tussen I 1.00 en
13.00 uur.Tel: 5810101.

Buurtbijeenkomsten over het 
nieuwe Westerpark

Datum: woensdag 3 1 januari 2001 
Locatie: Raadzaal Stadsdeel Westerpark 
Tijd: 20 .00- 22.15 uur 
Thema: Toegankelijkheid van het terrein, 

omleidingen en veiligheid

H et kan bijna niet aan uw aandacht ontsnapt zijn: op het 
terrein van de Westergasfabriek is men nu volop bezig 
met de aanleg van een park. Om bewoners zo goed mogelijk 

te informeren zal het Stadsdeel regelmatig bijeenkomsten or
ganiseren. Iedere bijeenkomst heeft een thema waar we uitge
breid op in gaan. Daarnaast zal iedere keer de stand van 
zaken over de aanleg van het park gegeven worden en kunt u 
alle mogelijke vragen stellen en suggesties doen die u heeft 
over het nieuwe en oude park.

Agenda woensdag 3 I januari 2001
19.45: Zaal open, koffie en thee 
20.00: Opening
20.10: Thema:Toegankelijkheid terrein, omleidingen en veiligheid 
21.00: Pauze
21.15: Stand van zaken parkaanleg 
21.45: Ad-hoc onderwerpen 
22.15: Einde

Voor meer informatie kunt u bellen met
Fré Meijer: 020 6888 648. Graag tot de 3 1e januari!
Projectbureau Westergasfabriek, Stadsdeel Westerpark.

Inzameling Klein Chemisch 
Afval (KCA) verandert

D e resultaten van de inzameling van het Klein Chemisch 
Afval (KCA) vallen tegen. Dat kan aan het inzamelings- 

systeem liggen. De chemokar kwam tot nu toe twee keer per 
jaar overdag huis-aan-huis langs. Misschien is dat te weinig 
geweest. Bovendien zijn veel bewoners overdag niet thuis.
Per I januari jl. is een experiment gestart dat drie jaar zal duren. 
Het wordt dan eenvoudiger om uw KCA  bij de chemokar in te 
leveren.

Elke zaterdag tussen 10.00 
en 16.00 uur zullen er drie 
chemokarren in de winkel
gebieden van het stadsdeel staan:
Voor u is de dichtstbijzijnde 
chemokar in de 
Spaarndam m erstraat, 
ter hoogte van de 
Van Noordstraat.

Nieuwjaarsgroet

H et Dagelijks Bestuur en de ambtenaren van Stadsdeel 
Westerpark wensen bewoners en ondernemers een goed 

en gezond 2001 toe. Wij hopen ook in dit jaar weer samen te 
werken aan een leefbaar, solidair en milieuvriendelijk stadsdeel 
Het Dagelijks Bestuur: Anne-Marie Hoogland, Martine Fransman, 
Fred Kramer, Evert 8artlema,.
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Herdenk de 
Februari
staking 1941
Op zondag 25 februari 2001 wordt 
in Amsterdam de Februaristaking 
1941 herdacht. Traditioneel ge
beurt dit met een defile langs het 
monument de Dokwerker.

Het is dan zestig jaar geleden, dat 
in Amsterdam en wijde omgeving 
het werk werd neergelegd uit soli
dariteit met de joodse burgers. Zij 
werden in toenemende mate het 
slachtoffer van de door Duitse en 
Nederlandse nazi's ontketende po
groms.

De stakers van toen zeiden NEEN 
tegen het antisemitsme, het geweld 
en de intimidaties.

Nu, zestig jaar later, heeft deze ver
zetsdaad nog niets aan betekenis 
ingeboet. Nog steeds is het nodig 
om op te komen voor verdrukten in 
de samenleving. We moeten ervoor 
zorgen dat niemand zich bedreigd 
voelt en dat iedereen in vrijheid 
kan leven.
Zowel overheden als individuele 
burgers dragen verantwoordelijk
heid als het gaat om bescherming 
van de democratie en de mensen
rechten.

Het is in dit besef, dat w ij u oproe
pen deel te nemen aan de herden
king van de Februaristaking 1941 
op zondag 25 Februari aanstaande 
om 17.00 uur bij de Dokwerker op 
het Jonas Daniël Meijerplein te 
Amsterdam.

Comité Herdenking 
Gemeentebestuur 
Februaristaking 1941 
van Amsterdam

Vervolg van pagina 5

woningen ontstaan. Ook zouden er 
meer woningen verkocht moeten wor
den aan de zittende huurders.
Als woningen worden samengevoegd 
blijven er minder woningen over. U it
gangspunt van de bewoners is dat nie
mand gedwongen mag worden om te 
verhuizen. Eigen Haard vroeg zich hier
op af o f er nu dan geen gedwongen ver
huizingen plaatsvinden, zoals mensen 
die op zoek zijn naar een grotere wo
ning.
De Barentszstraat blijft een probleem- 
kindje. Eigen Haard zou het liefst som 
mige slechte gedeeltes slopen en vervan
gen door nieuwbouw. H et nadeel is dan 
dat de karakteristieke gevel verloren 
gaat. Een alternatief is dat de gevel blijft 
staan en dat er achter de gevel geheel 
nieuwe woningen ontstaan.
H et verkeer krijgt veel meer ruimte in de 
Zeeheldenbuurt. Dit lijkt een beetje in 
tegenspraak te zijn met het uitgangspunt 
dat de claim van auto’s op de buurt moet 
worden verminderd. H et stuk Hout- 
mankade wordt twee-richtingsverkeer. 
De Barentszstraat wordt de ‘verkeersa
der’ van de buurt. De Roggeveenstraat 
wordt opengesteld voor het verkeer. De 
Zoutkcetsgracht wordt daarentegen 
éénrichtingsverkeer. H et gevaar van de 
plannen is dat er veel sluipverkeer on t
staat tussen de Van Diemenstraat en het 
centrum. “ De automobilist m oet het lo
gisch vinden anders houdt hij zich er niet 
aan”, staat er in de plannen te lezen. Er 
kunnen echter belangen zijn die belang- 
rijker zijn dan de logica van de autom o
bilist. Bijvoorbeeld de rust in de buurt.

Een buurt, dat zijn de mensen die er wo
nen. Een aantal zaken in een buurt m oe
ten gemeenschappelijk geregeld worden 
zoals bijvoorbeeld de straatverlichting, 
de vuilophaal en nog zo wat dingen. Ei
genlijk zouden alle bewoners elke avond 
bij elkaar moeten komen om deze din
gen te bespreken. Een soort taptoe- en 
ereraad dus. Maar dat is niet zo handig. 
Daarom hebben wc mensen aangesteld 
die deze zaken voor ons regelen. Deze 
mensen -onze bestuurders- worden ook 
betaald door ons. In ons geval zijn dit de 
voorzitter en de wethouders van het 
stadsdeel YVesterpark.

Wij vertrouwen deze bestuurders. H et is 
ondoenlijk om ze elke dag te controle
ren. We vertrouwen er op dat de dingen 
die ze doen in ons belang zijn. Gelukkig 
kunnen we ze naar huis sturen als ze het 
echt te bont maken. Bestuurders zijn 
daarom afhankelijk van de buurtbewo
ners. Ze moeten advies vragen en hun 
plannen zoveel mogelijk afstemmen met 
de buurt. Ze kunnen niet zomaar doen 
wat ze willen. Wij hebben ze immers aan- 
gcstcld.

Midden op het Zoutkeetsplein staat een 
klein boompje in een grote ijzeren kooi. 
Een zeldzaam exemplaar, dat goed moet 
worden beschermd, dacht ik toen ik het 
voor het eerst zag. Er staan ook twee ij
zeren home-trainers in de kooi. Dit 
kunstwerk is een goed voorbeeld van hoe 
het niet moet. Niemand heeft hier echt 
om gevraagd. In de nieuwe plannen zijn 
er ongetwijfeld ook dingen waar nie
mand echt om heeft gevraagd. Aan de 
andere kant zijn er misschien zaken die 
blijven liggen.
De Zeeheldenbuurt is geen speeltuin, 
waar plannenmakers hun ideeën kunnen 
uitproberen. De Zeeheldenbuurt is een 
wijk waar mensen wonen. H et moet nu 
in één keer goed gaan. Er mogen geen 
fouten meer worden gemaakt. H et is 
menens.

Wil je meepraten over de veranderingen 
in de buurt, bel dan naar:

Jurken Sweegcrs, lid van de Bewoners
raad Zeeheldenbuurt: 06-12159793, 

020-6963486

VERANTWOORDING VAN HET 

OPGEHAALDE GELD VOOR DE HANNIE 

SCHAFT HERDENKING 26-11 2000

Beste buurtbewoners, scholen, wijkcen

tra, Buurthuizen, 2 woongroepen 50+, 

winkeliers, kerken, Cabana en andere dis

ciplines in de Spaarndammmerbuurt, Zee

heldenbuurt en Staatsliedenbuurt: mijn 

vriendelijke dank!!

Er is in totaal opgehaald F 466,30 

Besteed aan bloemen F 60, - 

Afgerekend aan het Comité F 406,30

Miert v.d. Meijden


