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BOUWGROEP OUDEREN
Alle nieuwbouwplannen in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt worden onderwor- 
pen ؛ا؛ااا  het kritische oog van de Bouwgroep Ouderen, die inmiddels al ruim drie jaar 
bestaat. Ouderen willen zo lang mugelijk zelfstandig kunnen wonen en toetsen daarom 
de nieuwbouw op bruikbaarheid, indeling, ligging en toegankelijkheid. Niet alleen de 
woningen die ٢٠٠٢ ouderen zijn bedoeld, maar alle woningen worden voordat ze zijn 
gebouwd, beoordeeld, bekommentarieerd of • • • •

٠ ،? bouwgroep op excursie

wat invloed weten uit te ©efenen de laat$te tijd. 
Extra voorzieningen, zoals een deur tussen 
woon- en slaapkamer, worden, als het budget 
oversehreden is, op het laatste moment nogal 
eens wegbezuinigd. Als het echter toeh te duur 
blijkt te zijn, wordt geprobeerd in ieder geval 
in de ouderenwoningen deze deur te handha- 
ven. In de praktijk blijkt dat als ouderen er 
niet op letten er nogal eens de hand wordt ge- 
lieht met de voorzieningen voor ouderen. Dit 
gebeurt zeker niet altijd uit kwade wil, maar er 
is doodeenvoudig niemand aanwezig die het 
van doorslaggevend belang vindt.
Omdat de Diensten Herhuisvesting en Volks- 
huisvesting vertegenwoordigd zijn in de Bouw- 
groep voor Ouderen is deze groep niet alleen 
een adviesorgaan, maar tegelijk ook een over- 
legorgaan geworden, waardoor er tijdens de 
bouw van nieuwe woningen en de toewijzing 
aan buurtbewoners de invloed van de ouderen 
؟ root is.
De Bouwgroep houdt zich niet alleen met 
nieuwbouw bezig, maar ook met de woonom- 
geving. Zo is kortgeleden mede op aandringen 
van de Bouwgroep het grote hoogteverschil 
tussen stoep en straat aan de kop van de win- 
kelarkade in de Tweede Nassaustraat aange- 
past aan mensen die niet kwiek met één stap 
een halve meter kunnen overbruggen.
Om op de hoogte te zijn van de vele mogelijk- 
heden in de nieuwbouw onderneemt de Bouw- 
groep ook regelmatig excursies naar nieuw- 
bouw in andere buurten. De hier opgedane 
ideeën worden verwerkt in de suggesties voor 
woningen in eigen buurt, zodat de Bouwgroep 
langzamerhand een zeer deskundig adviesor- 
gaan genoemd kan worden.

Judy Spook

Ouderen die belangstelling hebben voor de 
Bouwgroep kunnen kontakt opnemen met:
-  Wijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaer- 

straat 49, tel .844352
-  Wijkcentrum, Van Hallstraat 81, tel. 

821133

mulier hebt ingediend bij de huurcommissie, is 
dat nog geen ramp. u kunt ook nog de gewone 
huurverlagingsprocedure beginnen. Het resul- 
taat van deze procedure is wat ongunstiger 
voor de huurder. De nieuwe huurprijs die de 
huurcommissie dan vaststeld, valt ongeveer 
10% lager uit dan in hiervoor beschreven pro- 
cedure. Bovendien is er dan geen terugwerken- 
de kracht tot het begin van de huurovereen- 
komst, maar gaat de lagere huur pas in nadat 
u de huurverlaging hebt aangevraagd.
Het bovenstaande geldt ook voor kamers. Er 
moet wel een ander puntenstelsel gebruikt 
worden. Dat vindt u in de folder “ Huur en 
verhuur van kamers” . Deze folder is ook van 
het Ministerie van VROM.
Voor nieuwbouwwoningen die met overheids- 
subsidie zijn gebouwd en woningen die met 
overheidssubsidie ingrijpend zijn verbeterd, 
geldt het bovenstaande niet. De minister stelt 
de huurprijs van zo’n woning vast en de eerste 
vijf jaar na het gereedkomen van de woning 
geldt er een verplichte huurverhoging.

baat scho،>ngemaakt kunnen worden. In ont- 
werpteams wordt een zoiets over het hoofd ge- 
zien, of niet belangrijk gevonden. Niet dat 
jongere mensen dergelijke ramen wel schoon 
kunnen maken, maar blijkbaar stoort het ze 
niet zo. Daarnaast wordt de ’normale’tree- 
hoogte van de trappen ook steevast bekriti- 
seerd. Deze is voor mensen die slecht ter been 
zijn eigenlijk te hoog. Omdat trappen met la- 
gere treden echter meer ruimte innemen, win- 
nen de hogere treden het altijd in ontwerp- 
teams. De (jonge) deelnemers in die teams hoe- 
ven niet op een centimeter te kijken.
Een derde punt is een deur tussen woonkamer 
en slaapkamer. Voor ouderen is zo’n verbin- 
ding van belang. Als ze ziek zijn en op bed lig- 
gen, wat bij ouderen gemiddeld wat vaker ge- 
beurt dan bij jongeren, kunnen ze via deze 
deur kontakt houden met de woonkamer en 
dus met hun partner of verzorg(st)er.
Zo zijn er nog veel meer punten die voor oude- 
ren van groot belang zijn. De Bouwgroep Ou- 
deren bekijkt daarom alle nieuwbouwplannen 
drie keer. Als het voorlopig ontwerp op tafel 
ligt, wordt dat bekeken, van kommentaar 
voorzien en worden er verbeteringsvoorstellen 
gedaan. De tweede keer dat het bekeken wordt 
is als het definitieve plan gereed is en voor de 
derde keer als de bouw gaat beginnen. De 
Bouwgroep kontroleert dan of er iets van haar 
voorstellen is overgenomen.
Door deze werkwijze hoeven de ouderen om 
inv loed  te kunnen uitoefenen niet aan alle ont- 
werpteams deel te neinen. Deze kosten nogal 
veel tijd, ze zijn vaak ’s avonds en er wordt, 
voor veel ouderen, te snel en te onduidelijk ge- 
praat, zodat maar de helft verstaan en begre- 
pen kan worden.

Invloed
Via de Bouwgroep hebben de ouderen aardig

missie.
In deze folders is een puntenstelsel opgenomen 
waarmee het puntental van de woning uitgere- 
kend kan worden. Voor 11 aspecten krijgt een 
woning punten of aftrekpunten. De belang- 
rijkste aspecten zijn oppervlakte van de ver- 
trekken, verwarming, isolatie, sanitair, buiten- 
ruimtes, woonvorm, woonomgeving, ouder- 
dom van de woning. Wanneer u het puntental 
uitgerekend heeft, kunt u met de tabel in de 
folder “ Huuraanpassingen” zien wat de maxi- 
maal redelijke huur is. Voor de meeste oude 
woningen in de Staatsliedenbuurt is de maxi- 
maal redelijke huurprijs ongeveer / 2 2 ,و - .  
Dit geldt in mindere mate ook voor de Hugo 
de Grootbuurt.
De huurcommissie kijkt niet alleen naar het 
puntental van de woning, maar ook naar de 
onderhoudstoestand van de woning. Wanneer 
de onderhoudstoestand niet goed is, kan de 
huurcommissie een lagere huur vaststellen dan 
de maximaal redelijke huur.
Na de uitspraak van de huurcommissie kunnen 
de huurder of de verhuurder als ze het niet 
eens zijn met die uitspraak naar de kanton- 
rechter. Dat moet gebeuren binnen twee maan- 
den na verzending van de uitspraak van de 
huurcommissie. De uitspraak van de kanton- 
rechter komt dan in de plaats van die van de 
huurcommissie. De uitspraak geldt met terug- 
werkende kracht vanaf de ingangsdatum van 
de huurovereenkomst. Krijgt de huurder gelijk 
dan moet de verhuurder de teveel betaalde 
huur terugbetalen.
Wanneer u niet binnen drie maanden het for-

weer terug komen. Een belangrijk punt is de 
’belapbaarheid’ van de ramen. De heer Vis, 
één van de deelnemers, heeft dit punt inmid- 
dels tot zijn stokpaardje verheven. Er blijken 
nogal eens woningen ontworpen te worden 
waarvan de ramen uitsluitend door een akro-

Bent ٧ net konten wonen in de Staatslieden- of 
Hugo de Grootbuurt? Betaalt u meer dan 
± 225 gulden huur? Dan is het verstandig om 
eens na te gaan of u niet teveel huur betaalt. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe dat moet. Wij, 
de medewerkers van het huurspreekuur van 
het wijkcentrum, zijn graag tereld u daarbij te 
helpen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor 
een woning vragen verhuurders regelmatig een 
te hoge huur. u  kunt daar na het sluiten van 
de huurovereenkomst toch nog wat aan doen. 
De huurder kan de huurprijs laten toetsen 
door de huurcommissie. De huurder moet zich 
wel binnen drie maanden na de ingangsdatum 
van de mondelinge of schriftelijke huurover- 
eenkomst tot de huurcommissie wenden. 
Daarvoor moet een speciaal formulier ge- 
bruikt worden. Dit formulier (nr. 2.2317.2500) 
is te krijgen bij het wijkcentrum of de huur- 
commissie. Voor het in behandeling nemen 
van uw verzoek om de huurprijs te toetsen 
moet u / ~,و2   betalen. De huurcommissie is 
gevestigd aan Droogbak 1-a. Openingstijden: 
maandag t/m  woensdag van 9.00 tot 11.30 
uur. Adres wijkcentrum: Van Hallstraat 81. 
Welke huur maximaal gevraagd mag worden is 
uit te rekenen. Daarvoor hebt u de folder 
“ Huurprijzen van woonruimte” of de folder 
“ Huuraanpassingen” nodig. Deze folders 
worden uitgegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). u kunt deze folder 
krijgen bij het wijkcentrum of de huurcom-

Het is sedert enkele jaren gemeentebeleid dat 
van alle nieuwbouw 20% van de woningen ge- 
schikt is voor ouderen. In principe wordt daar 
dan ook wel rekening mee gehouden; er be- 
staan ook gemeentelijke richtlijnen voor het 
ontwerpen en bouwen van deze woningen. De- 
ze richtlijnen worden echter lang niet altijd op- 
gevolgd, omdat het belang ervan vaak niet 
wordt ingezien. De direkte bemoeienis van O U - 

deren met nieuwbouw is in de meeste gevallen 
nihil, omdat ouderen in ontwerpteams niêt of 
nauwelijks vertegenwoordigd zijn.
In 1986 werd dit gebrek sterk gevoeld in het 
ontwerpteam voor het ’roze gebouw’ aan het 
Nassauplein, waar dankzij de subsidie voor 
ouderen een negen verdiepingen hoog gebouw 
gebouwd kon worden, voorzien van een lift. 
Ouderen zelf hadden echter niet aan het om- 
werpteam deelgenomen. In die tijd nam Bar- 
bara Gooien, extern deskundige in de buurt, in 
samenwerking met de toenmalige vertegen- 
woordiger van de de Dienst Volkshuisvesting, 
het initiatief tot de Bouwgroep Ouderen. Een 
groep ouderen, de Wijkpost voor Ouderen, de 
Dienst Volkshuisvesting en Herhuisvesting, al- 
lemaal haakten ze hier gretig op in, wa؟ t ein- 
delijk kon de woningbouw voor ouderen eens 
konkreet vormgegeven worden.
Aan de Bouwgroep nemen ongeveer 10 oude- 
ren deel. Eens per maand wordt er vergaderd. 
Dan komen de recente nieuwbouwplannen in 
de buurt aan de orde. In januari, toen ik aan- 
wezig was, werden drie nieuwbouwprojekten 
in de Staatsliedenbuurt aan de hand van dia’s 
besproken. Het was te merken dat er in de 
loop der jaren veel ervaring is opgedaan in het 
’lezen’ van plattegronden. Er kwam bijzonder 
veel, en snel, kommentaar. Schuin lopende 
muren werden nogal lastig gevonden, bergin- 
gen vaak te klein, het aantal trappen te groot, 
slaapkamers aan de straatkant slecht, de keu- 
ken te klein, enz.

Belapbaarheid
Naast deze opmerkingen, die niet specifiek op 
ouderen van toepassing zijn, zijn er een aantal 
zaken die bij elk ontwerp, en vaak tevergeefs.

NIEUWE HUUROVEREENKOMSTEN EEN TE HOGE HUUR?

W anneer u meer inform atie wenst over ء؛ه on- 
derwerp, kunt ٧ terecht bij het huurspreekuur 
dat elke maandagavond van 19.س tot 20.س 
uur en dinsdagochten؛! van 10. ه 12.س س [ا  uur 
gehouden wordt in het W ijkcentrum  aan de 
Van H allstraat 81. Als u in de Hugo de Groot- 
buurt w oont, kunt ٧ ook naar het spreekuur in 
Buurthuis de Reiger, Van Reigersbergenstraat 
6 5 . ه ؛ ا  spreekuur wordt gehouden op donder- 
dagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Medewerkers huurspreekuur



no. 2, 23 februari 1990Staatskrant, 5e jaargang

Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, Van Hallstraat 81,
1051 HA Amsterdam, telefoon 821133.

Het Wijkopbouworgaan, of kortweg het wijkcentrum, ligt in de hiervoor genoemde stadsver- 
nieuwingsbuurt. Het wijkcentrum houdt zich bezig met het ondersteunen van bewoners en 
bewonersgroepen op het gebied van, voorlopig, het woon- en leefklimaat. Zij verleent facili- 
teiten aan de verschillende bewonersgroepen op diverse terreinen.
Het Wijkcentrum zoekt een

SEKRETARIS M/V
-  die liefst weet wat besturen inhoudt en anders bereid is hier een scholing in te volgen.
-  die op een beleidsmatige manier een bestuursagenda kan samenstellen, die mede gericht 

is op besluitvorming
-  die zich goed kan uitdrukken op papier
-  die in goed overleg met bestuur en medewerkers kan samenwerken
-  die een goed en enthousiasmerend personeelsbeleid weet te voeren
-  dus ook voldoende tijd heeft
-  leiding kan geven en weet om te gaan met macht
-  maar bovenal beschikt over gevoel voor humor en een relativerende instelling heeft
-  mooi meegenomen is bekendheid met het werken in een vrijwilligersorganisatie
-  met inspraak, stadsvernieuwing en de manier waarop de overheid organiseert.

Heeft u behoefte aan informatie, bel ons dan en vraag naar ?eter l^omela Nieuwenhuis.

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATS FOTEN SCHRIJFWAREN

BEETJE PECH, 

HALFMIUOEN
GEEN M OOIER LOT DAN 'N STAATSLOT ٠ ٠

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL: 84.12.46

De W ittenstraat 25 
847746/861430

Sfeervol dineren 
ten uit de؛ite؛^$p ec 

Hollandse keuken 
23,50 v.a. ƒ 9,50 tot ƒ

٧٧٢ 18.00 .geopend van woensdag t/m zaterdag v.a 
(en diners VOO( groepen van te voren bespreken ال3ل (1س

café -restaurant

Spinoza, centrum  voor podium kunst en m uziek

WIJKOPBOUWORGAAN VRAAGT
Het Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt vraagt met spoed een

FINANCIEEL MEDEWERKER M/V

voor 8 uur per week 

Funktie-inhoud:
-  het verzorgen van de boekhouding
-  het opstellen van begroting en jaarrekening
-  het opstellen van tussentijdse aftekeningen
-  het doen van opgave c.q. aangifte aan PGGM, BVG en inspektie loonbelasting en kontro- 

le hierop
-  het verzorgen van het betalingsverkeer
-  beheer geldstromen
-  het bewaken van budgetten
-  het onderhouden van eksterne kontakten (subsidiegever, accountant, bewonersgroepen)
-  rapporteren en adviseren van de financiële commissie.
ه ؛ ا  alles in nauwe samenwerking met de penningmeester.

Funktie^isen:
-  PD-opleiding/diploma boekhouden strekt tot aanbeveling
-  bekendheid met de CAO-welz؛jn eveneens
-  bekendheid met de voorschriften van PGGM, BVG en loonbelasting idem
-  ervaring c.q. bekendheid met budgetfinanciëring strekt t° t aanbeveling.

Bekendheid met geautomatiseerde administratie strekt tot aanbeveling; evenals ervaring met 
het werken in een vrijwilligersorganisatie en het werken met buurtgroepen. Kennis van stads- 
vernieuwing is ook een pluspunt.
De salariëring geschiedt conform de CAO-We؛z؛jn, afhankelijk van leeftijd, opleiding en er- 
vartng.

Sollicitaties met een korte levensbeschrijving moeten binnen 10 dagen worden gericht aan het 
W.O.O. Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, t.a.v. de sollicitatiecommissie, van Hall- 
straat 81, 1©51 H Amsterdam. Voor informatie: vraag naar Josje of Peter.

DE WITTENSTRAAT
Vernieuwd Sportief

HEROPENINGSFEEST BIJ 2e Nassaustraat 34

Sportief tel. 844820

MET SPECIALE AANBIEDINGEN OP IEDERE

Zaterdag

Warme gebakken vis, zo محا de pan.

Speeialiteit

HOLLANDSE HARING 

vers sehoongemaafo
Nu ook op maandag open.

van Hallstraat brug Kostverlorenkade, tel. 841858

2e Nassaustraat 37 
tel. 842577drogisterij

HERMAN BLIK
als aanvulling op de c،ageli|kse maaltijden ا 
voor mensen die een druk en gespannen leven leiden ٠
voor vegetariërs ٠ 
voor bétere prestaties in de sport ٠

أ س ا ٠ %8س أ ٤ ء ؛ ؛ ة ء
٠ bi| zware lichameli|ke en geestel|؛ke inspanningen (stress) !®؛؛؟'م

|محأ ؛ آل؟ إ إي -ا ه ٠ voor sneller herstel na ziekte إ
bij lusteloosheid en grote vermoeidheid ٠ 
als ondersteuning bi| het afslanken ٠ 

«voor een betere weerstand «BiifiHHH ٠

VAN BOËTZELAERSTRAAT31 TEL.8225 48 ELKE DAG 12.00 24.00



no. 2, 23 februari 1990afgang؛ Staatskrant, 5e

THEMAMIDDAG STADSDEELRAAD UITBREIDING 
WESTERPARK

Na het verschillende keren van de agenda te 
hebben afgevoerd, hebben B en w  op 23 
januari eindelijk enkele beslissingen genomen 
betreffende de uitbreiding van het Wester- 
park.
De belangrijkste beslissing is dat de sane^ngs- 
methode, waarbij de aanleg van een park mo- 
gelijk is, bij Gedeputeerde Staten zal worden 
ingediend met het verzoek hiervoor subsidie te 
verlenen. Een ander zeer belangrijk besluit be- 
treft de verplaatsing van het G.E.B. en de poli- 
tie. Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar
1991 zulle؛; de verplaatsingskredieten worden 
opgenomen. Tegelijkertijd is besloten het ter- 
rein van het G.E.B. aan de Spaklerweg, waar 
de afdelingen naar toe moeten verhuizen, uit te 
breiden. Ter beperking van de hoeveelheid af 
te graven vervuilde grond zal de reservering 
voor een nieuwe kabel- en leidingsleuf buiten 
het gasfabriekterrein gehouden worden. 
Tenslotte hebben B en w  een nader onderzoek 
gelast naar de vervuiling van de Haarlemmer- 
trekvaart. Het Westerparkoverleg is bijzonder 
blij met de genomen beslissingen waarop een 
half jaar gewacht is. Toch blijven er nog vele 
vragen over. Hoe zal de bereidheid van B en w  
zijn om voor ل99ا  daadwerkelijk geld beschik- 
baar te stellen? Zal men niet proberen de pro- 
blemen op de schouders van de stadsdeelraden 
te leggen?

Nieuw parkplan
f)e werkgroep gaat in ieder geval met nieuwe 
hoop door met het uitwerken van een park- 
plan, dat afgestemd is op de sanering van het 
terrein. Het is dan nog onduidelijk wie namens 
de Gemeente de onderhandeling hierover zal 
gaan voeren. Hopelijk komt er op 6 maart 
meer duidelijkheid. Dan zal wethouder Ten 
Have in de Koperen Knoop met de werkgroep 
komen praten. Gp de agenda zal ook het uit- 
gangspunt van het nieuwe parkplan staan. Te- 
vens lopen we meer duidelijkheid te krijgen 
over de exploitatie van de gebouwen. Het lijkt 
er nu een beetje op dat de Gemeente dit als een 
winstobjekt ziet door een veel te hoge huur- 
prijs per ١١١؛ te vragen. Belangstellende buurt- 
bewoners kunnen zich nog opgeven bij het 
Wijkcentrum, telefoon 821133.

Piet Vink

buurtgenoten zijn welk©m op donderdag 
ا5  maart om 13.00 uur in de Koperen 
Knoop, van Limburg Stirumstraat 119. 
Meer informatie: F. van Beek, tel. 
825762.

NIEUWBOUWWONINGEN
WERFTERREIN/VAN 

REIGERSBERGENSTRAAT

Op het Werfterrein aan de Van Reigersber- 
genstraat worden op dit moment onder meer 
100 huurwoningen gebouwd. Bij de toewijzing 
van deze woningen hebben stadsvernieuwings- 
urgenten uit de buurt voorrang. Daarna ko- 
men buurtbewoners die 10 jaar zelfstandig in 
de buurt wonen, een distributiewoning leeg 
achterlaten en een inkomen onder de /  38.000 
hebben, in aanmerking. Voor deze laatste ca- 
tegorie bewoners komen op het Werfterrein 
woningen beschikbaar. Met name zijn er mo- 
gelijkheden voor buurtbewoners ouder dan 60 
jaar en voor huishoudens met kind(eren). In 
de volgende Staatskrant die eind maart ver- 
schijnt kunt ٧ een formulier vinden waarmee u 
zich voor een woning op het Werfterrein kunt 
inschrijven. Schrijven of bellen naar Herhuis- 
vesting heeft op dit moment dus geen zin. 
Inschrijven voor de woningen op het Werfter- 
rein kan dus uitsluitend door middel van het 
inschrijfformulier uit de Staatskrant van
m a a r t-

Keesjan van Leeuwen, Herhuisvesting, afd.
Stadsvernieuwing/Nieuwbouw

Advies Raad. De voornaamste doelstel- 
ling van die ©uderen Advies Raad zal zijn 
om gevraagd en ongevraagd adviezen te 
geven aan de Stadsdeelraad over alle za- 
ken die vooral ouderen aangaan. Zoals 
daar zijn: het beheer van verzorgingscen- 
trum De Bogt/W esterbeer, het werk van 
de Wijkpost voor ©uderen, subsidies aan 
ouderenclubs, de Telefooncirkel, de Bu- 
renhulp, eethuis Bram & Saar, de Buurt- 
bus. Op de thema-middag zal de Ouderen 
Advies Raad (in oprichting) uitleg geven 
over haar werk en ideeën en graag uw^ug- 
gesties vernemen.

De thema-middag is op donderdag 1 
maart van 2 uur tot half 4 in de Wijkpos، 
voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 49. 
Alle oudere buurtbewoners die meer ١٢؛،- 
len weten over de Stadsdeelraad, de ver- 
kiezingen en de Ouderen Advies Raad zijn 
van harte weikom. De toegang is gratis. 
Koffie/thee ook. Inlichtingen: 844352 
(ook voor wie met de Buurtbus naar de 
thema-middag wil).

hof een procedure bij de Raad van State om 
zelf alsnog te kunnen gaan bouwen op het

W e rf te r r e in

De meerkosten worden door uitstel van de 
nieuwbouw geschat op 500.000 gulden en hoe 
langer het duurt hoe duurder het wordt. De 
problemen die voor bewoners en personeel van 
het te sluiten huis dreigen te ontstaan, er wor- 
den al sinds augustus 1988 geen nieuwe bewo- 
ners meer opgenomen en er is al veel personeel 
afgevloeid, is niet in geld uit te drukken.

Bemiddelingspogingen van de wethouder bij 
de stichting de Zonnehof hebben niets uitge- 
haald en inmiddels is besloten een juridisch ge- 
vecht aan te gaan om de aanspraken van de 
Zonnehof op het terrein ongedaan te maken. 
Gf dat lukt moeten we afwachten. We houden 
u op de hoogte.

Cor Bergveld

Op 15 m aart komt wethouder Ada Wilde- 
' de Koperen Knoop. Zij wil
praten met ouderen uit de buurt. Tijdens 
de bijeenkomst zal de wethouder vertellen 
over haar werk. Ook kunnen oudere 
buurtbewoners al hun wensen, vragen en 
ideeën aan haar voorleggen. De 76-jarige 
PvdA-kandidaat voor de deelraad Freek 
van Beek zal deze middag ouderen infor- 
meren ovpr zijn plannen. Een pianist 
zorgt voor gezellige muziek. De bijeen- 
komst wordt georganiseerd door de PvdA 
en de ouderenbond ANBO. Alle oudere

en/of echtgenoot per 31 december 1989.
* Het tegoed van het spaarbankboekje van ٧ 

en/of echtgenoot per 31 december 1989.
٠ Fin^cieringscontracten (afbetalingsregelin-

gen, huurkoopovereenkomsten, geldlenin-
gen) in verband met de eventuele aftrekbaar- 
heid van de door u in 1989 betaalde rente

٠ Een opgave van in 1989 door u gedane gif- 
ten, waarvan bewijsstukken aanwezig zijn en 
aan wie u die giften gedaan heeft.

٠ Een opgave van eventuele buitengewone 
lasten zoals ziektekosten, bril, gebit, dieet, 
ziektekostenpremies e.d. Voor dieetkosten: 
een dieetlijst van arts of diëtist, welk dieet 
wordt gevolgd.

* Aan familieleden of verwanten gestuurd geld 
(voor hun levensonderhoud). Hiervan moet 
u bewijzen kunnen tonen, omdat de belas- 
tingdienst het anders niet accepteert.

De Sociaal Raadslieden, N. v/d Zalm/W. Hei-
nen. Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA 
Amsterdam, tel.: 840230/846061.

makkelijker worden om invloed te hebben 
op de beslissingen die voor u van belang 
zijn. Dat klinkt logisch, want die bestuur- 
ders en hun ambtenaren werken bij u in 
de buurt.

De belangen van de ouderen
Zal het in de praktijk zo gaan? Zullen de 
stemmen van de oudere buurtbewoners 
wel gehoord worden door de meestal 
piepjonge raadsleden en ambtenaren? 
Zullen de plannen en daden van de nieuwe 
Stadsdeelraad gunstig uitpakken voor de 
ouderen? Een aantal oudere buurtbewo- 

.ners heeft geen blind vertrouwen in politi- 
ci en ambtenaren en wil het behartigen 
van de ouderenbelangen niet helemaal in 
handen leggen van die politiei en ambte- 
naren. In samenwerking met de Wijkpost 
voor Ouderen wil die groep ouderen ko- 
men tot de opriehting van een Ouderen

In de jaren die volgden moest al snel drastisch 
worden bezuinigd op de verzorgingshuizen. 
Dat betekende voor het gemeentelijk bejaar- 
dencentrum Slotermeer, gezien de bouwtech- 
nische staat en de relatieve overcapaciteit aan 
verzorgingshuizen in de wijk $lotermeer/Geu- 
zenveld, sluiting. Na felle protesten van bewo- 
ners en mensen uit de buurt kwam er een alter- 
natief: nieuwbouw op het Werfterrein. Ook 
aan de stichting de Zonnehof was inmiddels 
een nieuw bouwterrein toegewezen in de wijk 
Bos en Lommer. Iedereen tevreden zou je den- 
ken.

?roeedurefout
Slotermeer en vertegenwoordigers uit de buurt 
vormden een projectteam en inmiddels is de 
bouw aanbesteed. Deze maand zou dan ook de 
eerste paal de grond in gaan. Handig gebruik 
makend van een procedurefout, de VGB aan 
hen is nog niet ingetrokken, begon de Zonne-

de kleine zaal van de Koperen Knoop, Van 
Limburg Stirumstraat 119. De data zijn: 
maandagmiddag 5 maart en maandagmid- 
dag 19 maart van 14س  tot 16.00 uur.

4. Iedereen kan zijn formulier laten invullen in 
buurthuis De Reiger. Dit kan vanaf 27 fe- 
bruari tot 31 maart, u moet bellen voor een 
afspraak, tel.: 845676. Het adres is Van 
Reigersbergenstraat 65.

u kunt alleen geholpen worden als u mee-
brengt:
٠ Jaaropgaven 1989: een verklaring van ont- 

vangen inkomen, zoals loon, pensioen, 
bijstand, uitkeringen AOW/AWW enz.

٠ Een briefje met gegevens over andere in- 
komsten, zoals in 1989 genoten rente, ة1؛ - 
mentatie, bijverdiensten (bijv. ook inkom- 
sten uit onderhuur).

* De in 1989 ontvangen aanslagen Fremiehef- 
fing Volksverzekeringen, ongeacht op welk 
jaar deze betrekking hebben.

٠ Het tegoed giro en/of bankrekeningen van u

Op 21 maart is het dan zover; u mag weer 
stemmen, twee keer tegelijk zelfs. De ene 
keer voor de Gemeenteraad van Amster- 
dam, en de andere maal stemt u voor de 
fonkelnieuwe Stadsdeelraad Westerpark. 
Stadsdeelraad Westerpark? Nooit van ge- 
hoord!

Als dat zo is moet u beslist naar de 
informatie-bijeenkomst van de Wijkpost 
komen; dan wordt het haarfijn uitgelegd. 
Kortgezegd is de Stadsdeelraad Wester- 
park een soort Gemeenteraad voor de vol- 
gende vier wijken: Staatslieden-, Hugo de 
Groot-, Spaarndammer-, Zeeheldenbuurt. 
De Gemeenteraad van Amsterdam draagt 
een aantal taken, bevoegdheden, ambte- 
naren en een zak met geld over aan onze 
Stadsdeelraad. Op die manier zou het 
werk een stuk goedkoper, sneller, makke- 
lijker gedaan kunnen worden. Bovendien 
moet het voor de gewone burgers als u

Op 23 februari zou de le  paal voor het 
verzorgingshuis op het Werfterrein aan de 
Van Reigersbergenstraat de grond in 
gaan. Helaas gaat dit niet door omdat de 
bouw is stilgelegd door de wethouder 
voor MGZ, Ada Wildekamp. Zij deed dit 
onder dwang van een uitspraak van de 
Raad van State-

Wat is er aan de hand. In 1983 kreeg de stich- 
ting de Zonnehof een verklaring van geen be- 
zwaar (VGB) om een verzorgingshuis te bou- 
wen op het Werfterrein. Dit omdat een ander 
huis van de Zonnehof wegens bouwtechnische 
problemen moest worden gesloten. Omdat op 
dat moment de verplaatsingskosten van de 
werf te hoog waren en een andere plek in de 
buurt niet werd gevonden ging de bouw hier- 
van niet door. Inmiddels zijn de bewoners van 
Zonnehof verhuisd naar andere huizen van de 
stichting.

Als u van de belastingdienst dit jaar een aan- 
giftebiljet ontvangt en u kunt dat zelf niet goed 
invullen, dan kunt u voor hulp kiezen uit de 
vier onderstaande mogelijkheden.

1. u kunt terecht in het hoofdgebouw van de 
belastingdienst Wibautstraat 2-4 te Amster- 
dam. In de periode 26 februari en 31 maart
1990 kunt u op alle werkdagen terecht tus- 
sen 9.00 en 15.00 uur (korte wachttijden).

2. u kunt ook terecht in de Haarlemmerstraat 
115 (tegenover de Fosthoornkerk) in de pe- 
riode 28 februari en 28 maart 1990. Daar zit 
dan een ambtenaar van de belastingdienst, 
u kunt hier alleen terecht op woensdagen 
tussen 8.30 en 12س  uur en tussen 13.00 en
16.00 uur. Hier gelden wel langere wacht،؛]- 
den. Maak telefonisch een afspraak op nr.: 
220514.

3. Mensen boven de 65 jaar en mensen die 
slecht ter been zijn kunnen hun fornfttlier 
door de Sociaal Raadslieden laten invullen 
Hiervoor zijn twee maandagen gepland, in

WETHOUDER DISCUSSIEERT MET OUDEREN

BOUWERZORGINGSHUIS WERFTERREIN UITGESTELD

De plek waar het huis moet komen.

HULP BIJ HET INVULLEN VAN BELASTINGFGRMULIEREN
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ا ا ف ى شيت ل ى ا ف م ل

ا ا هدم ومصيرين موظنى ن ا ق م ة ١ طعق ل د جدي ل

ن و دم جن م ١ م ن ى ١ ن وم لحي ١ ن كا— ل ١ ٦ ي

ا ا رص ما ت ل دم ل ا ا ط ط ي ا مرة ل م لت  ط

ك ل م ا ت و ي ي وا ل ت ق ل طل ب ي نضر ا ٢٠٠ ١ ع

ء إ خ ل ٠ ا

ا ١ مدم ن ا ئ م ة ا طعق ل د ي د ج ى ١ ل ا لد د ئ ت ب ش ت

ما في ا ا عمل د ن ا ١ من ء ب ن ر ي ما ا ي  تفلم فلي ل

خما ا ة ١ ء ل ي ن سها حى الت د ل ب ت ن ر و ي ى ب ح و

ل وت اخر دو ص و ذ تبب ١ ل ل م ٩ و تبب

ر كما د ق ن ف ا مدم موظفى عدد ي ا ث م  ٠ 200 ب ل

ض ى ا فت محه وبا ق ا مدا ل ؛ م ب ف ئ ن ي ي ١ ن م م ل

ب كت ر ١ م ب مب خ د ل ي د ك ج دل وم في و  مارص 21 ي

ف وا ن هو هدا من لهد ي ح  ريت الدا ا لوحنعيق ١ ت

خبا ا في مدكورة ا ء ل ع ل س د و ي غ ن ت ا و ب  ت طل

ا ا ك ك وغير ن ل ل ى د عل ر ا ف  ن ي ن نا هدا ت

ى ١ ت ومنظما م ن ل ظمو ا ا هدم ين ط  ف محمدا هرة ل

ل مخنلغت ت ف ا م ر ع ت را عن ل ي ا ب لذحزا ا مج ب ت  ل

ك سمتحا ظ ١ فى ر ت را وعن ت با الن كما مجها ب

ق ١ مط حزا - ي س ا ي • ل
ن و رف ع ت شط ١ عن ي ت ا ص ل طق م ا ٢٠٠با لنا  ب ا ل

ك ل ب ك ن ا و ظفي مو ن ا لجدل ا ل ي د ن ل و ل م ع  في ي

ا ا مدم ن م خ ا طت ل ك و ل ل ن د و ك ر في ب خ  م

مة ١ مل منا ت في ل ب ك ف ر ا  ٠ ب

ت _ ت عا تال و م ج  ٠ ت م

م ا هدا في و ي ن ل و ك ل مت ة ا ف لثلرا ا ك ي ن ع  ل

جدة المر با وا ق ا ب لذحزا ا من ي » يا ما و ل ط  ت م

مدكورة ا ء زحما ١ ة ا هدم وموظغي ل ي ذ ل ب  ل

ة ا د جدي آ زيا ل  ب لخزا ا ن فا مدا عن د

أ ١ ج ا ي م م ل و ن ح ف ي ث ر ن ب ب ت ك ر ا م ي ي ن  ل

ك دل د من و ع خا ا ب ا النت ي ا ت ب ت  ستجري ل

د من ع ي ١ رص ما 2أ ب د ن ل ك م ه ي خا ا ل د ت

ا ر ن ل ا ا ي ظ ) ل ك ن ع ر ه ل ا تو ا ء ر إ خ ل ا

مدكورة ا ا ١ جملت ومن ل ن غ ا ل ع هو ي زي و ت

أ ي د ا م ل < ات ص ا م ل ا ا ك ا ن ل م ل ث  ت و

ء ا ب خ ل ة ا ر و ك د م ل ء U ا ا ن ن ة ا ر م ا خ ل  ا

ر ط - ي لت وم ا ى 17 ي ط ، م ر ا م

ء ء س س ء م س » م س ء س س ا م ا د م ء س ء ء  ء
ا م و ل ك م ث1ت ل حول ف ا ا ك جا ل ص م م وال

ي ١ ت ن ل ما سيقومو ل ب ت ١ ف محلرا ١ ك ي ن م  ل

ل ا ا ت سنوا الربع ١ ط ث ما دعة ل  ستفسر ك

ك ل ب را ك ب ١ مج ب ق با الرا ب ن د غ ا ل  و

ن و د ري ا ١ ي ي غ ا ا في به م ل و غا ١ت ل دمء ل

وم ا هدا م مرنا ط ا ي و ل ط س ى ك  * مل

ن1نن ي ب ءسش إ ح ال ا ت ا م ظ و ن ا ال ك ا د

نيق ريا ت مرا تظا

ح م

ى ت ي م

ر إ م ك ' ئ ز اد س ر غ
ق ما سو و عل م ل ا ا هده حول ت ل من  هلعت ل

ظ وا ي وما ت با النت م ٠ حولهما ي

ت ا يوم معكم فموعدنا سب ٠ رص ما ٦7 ل
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ا ١ ن د ن غ ق ل د ج ن ا ن ١ ل ن عل س ص ا تأسي

صريئ ١ ربق مط رضبق ١ ا وا لعت ن فى شيق ل

ي ا ك لع دل ر عدد في و ي عب ج ن ب م ي ن ا - ل  ا

ريده ١ هدم ج ا كما ل رن ك ك ب ل ب ن ك ا ى ب منال

ا ت ت ط أ ص ت ف فى ف 1لتهد ١ لن  مختل

ا١ إ م تردا—٠ ١ ٠ حب ن ة م  ص با حى م

ق وحي ب ود ١ وحي ربا ١ ثر  وحينا ٢ مت

س د ي ١ك د ي ل ح ل ع م دا سبا ي ت عر رن ر و س

ن ط د ل ب ر ت منسم د س  ونومي خرا ل

ن زا ل ل م ت ي ر ب ى ١ب ٠ خرم ١ ل

د ن ا ف ا ،م م ت ل ا م ت و ر 20 ي ي ب ع ج ب

ك لماضي ا ل د • لموجود ا لمي ا مركز مغر في ل

ا في ا ط فن ئ ف ر ء هدا وفي ت ف ظ. ل ل  ا

ص ١ م ا ت د ل ن ل عموا ا ل ا ك م 'وموءس ت ط

كا ت ا إ ١ ن د- خ آ ١ ء ل ر و ك د ي وا ل ت ا ا في ١٣٠٣؛ ل و غ ا ١ ت ل ن ى ١ دمت ل ل ربت مط وهي ل  ك

م ١ ت ا جل ١ من ال ح ل ١ طرق ص لب م ع أ وا ل ي غ ب ك ع ١ ل وا أ وا لعنصرين ١ ن ي خ ا ف س ومدا ل  معلهود لي

ي ت ل ش ا م بم م ما ل ى ا لوصول ا ب م مدا ١ ل طا في ال ١ ف ا النتخا ١ ر ا ء ا ا ب غ ط ل ل د ل ب ش

ا ر ش ا ا د م ت ا . ط ر ن ل حا ا ا ى ني م ل  بت ظ ا

ق ي ن ا د الا ا ر م ا و م ل ال ك » ف ق  ٠ د

مم ١ ن ت و ر ك م ١ ربت مط ين ري م ن ع ت ل شي والغإ

ل ١ م ع ع ل ن ظ ا م ب ث خا ا ح سي ن ل ب ي س

ا ١ ن ف ن ى ا نمد ق ل ا ن مكا خل م  عدة ل

ن ا ي ث ج ل ل ن ا ل ج س يا ن سمتا حى فى ل د ل ي  ت

ت ور ن ا بب ن ب ل ا ٢٣١ يمك و م ل عن ل  ك

ع ١ وا ة ا ن د ع ا م ة لها ا ل وني ق وا ن سي ا ي  ل

ما وا ك ديت ل دل ك وما ا و ممل ى ا ت ل ت ط ل حي ت

ت " ب ا خ ا ى ل ا ئ ا ظ ال ا ب س ا ا د ه

ا ١ ر ف ن ش ١ ى ا ر ل ش وا لم ى ١ لعي ي خ ر  ل

ج ا د ع ن ل و د ل ط ب ا ا ب ن  و ١ لمرض ا ء ن

ك وغير لمرض ا لت ط في ل ي ال مدا د عن  ي

ط د ا ي ر ل حل ن ن يا نما ك ج ت ج ال ل  ا

ل ا ١ ب ن د ن ي ر م ن ا ن د ن م ن ة ل د ع ا  م

ة ر ش ا ن م م ا ل م ق ح ت س ن ي م ل ر ال و ت ع  ف ي

ا بح ي ن و ن ا ٠ ق

ى عل ر ا ف ا ا ن م ي ا عدة ل ت ت ل د ا ث ن  محن ل

ي ١ ن كآسطرف د لم ي ر ا ا لق ١ ن ي ن ل ٢ ل س ب

ن ا مع مشهرك ي جث ال ا ١ ل م ل و ذ ف قررن دا ن

ه ل ال ا ة ط ال م“ا

م . ي ظ ن ي درومى ت ق ا ف ة ١ للغ ي د ن ل و ه ل

ة ت تا ا جمع س ي ل ز ن  م

ر . ي وف ا مكا ا ت ي ن ا ت ن ك هم ل ل

ل لحي ا ن سكا توعية - ك صا ا ب د وا يا ل م  ل

ل ك ى ا ا ن ل و ض ر م ك ب ي م م نو م ب . ال ل  ا

ن نا و ا نو ج ل ا فى ‘ل د ن ول ى م ا ا دن ب ب ط د

م ل ا ‘م>ى

م . ظب ن ة ١ ت مسبأ ا ت ب ل  ل-موءئرع ا هدأ حول ع

ا ا وحول د ل ب غا ١ ن ل ن ل مي ن ا متما د جي ما ل ل

لمي ا جريدة محبر ت محدا ا بعت مها —

ل ن ا ت طة ١ هدم م ك نجدها النث ل ب  ك

ف في ك م مهردا ١ ء حبا ١ مختل دل  و

ا م ة همت ب م عل مت ل ي ١ ا ى ل م ن

أ ض (لجنت سلث،ف ) ما ^س

ن ١ ي ن ب ما ل ا ا ل ب ن ل دا ا في س ر  م ش

ي ١ ت ط ١ عن ممرف ل طي خ ت ل وا ت ل م ع  ل

ب ا ف ت ب ط ل ا ن ا ج ل ل < ا ا ي ب  ا

م د ق ا ١ ال ١ ت م شرة ا ت عدا ل جا م  ل

هدا ا فا ول ن ل نرحب ن ك ا ب م م ك  عدت

عا ١ ت وا ديت ل وي ععن ن ا جل ا عن ل ك م ت  ل

ا من ن ١ عدة م ي جن ال د ل ي ز م ل من ول

ا ١ و ل ع م ن ت ل عك م ي ك ز ل التما ١ ل مرك ب

ن ستا لحي ا د ل ي ت ت ر و  ٠ س

وا ١ عن ن ن ل ا ما ف ر ت ما ١ 8ا ت ل تف ل

8 11 ث3 ل 2 وم ك  عن ء الربما ١ ي

ق ١ ع ى ا أ9*مم ال  2ههمه ل

ا ر ذ ز ر

ما اليمكن ح تمطي ن ا ل ث ا ت ت ا ال ١ ن م ا ا  د

ل مركأ ١ ك ا ا ت ل و م آ ل ت د  1 . >. ٧ ا فمي ب

م -ب ب ا ا ي غ ل ا د . ت ي ا ي ل ا ض ل ا  و

ا ط ا النخطت ب د مة ل ي وا ا ،ل ن ى م ل ف ن خنل م

ا ا م ا الت ل م ل ا ذ )الت ك -ز

م ط ت ل د ا م ل ن ا ا ك م ر ظ ن  ت

ا ت نحرامحا ن ل ق ريق خبا ١ ت ١٠ د ي ن وي ك  وت

ا ئ جتماعيق نيت وت ما وغير وا ك ثا ل  دل

ا ت م ك ل د ك أ ن و د ي ر ا بعت ي ن ا ك ف ن حية ا يا ل  ل

ن ١ ري ش ع ة ل شب نا ل ة بعق ط وا ي ن و ن ا ق

س ا ١ ول ل ل م ء هدم ش ا ب خ ل م ى ا ن  ا

ا١ نرروا ر ل ٢ ح ا دا ر المكا ١ ك ر جبا ص  ت

ي ١ ت ف ل ى تمد غ ف ١ ل ى ا لمد  ر محا ومو ل

ق ا بت ري م عن م وا ل ك ق شي فا م 1ل  قرروا ن

ك ل ب م ك ا ي ن ل ب بصلت ا ا ر ب م ز ح  ال

س ١ ن ع ي ا ل ن ا من م لد ك س  ن ا ل

ذ د ا خ ل ا ت إ ا س ال ا ي ن ك ر ' ا ث ي ي د ل  ا

ض م ذي ■ م ا-قا ١رص ط ب إ د آ ز  د

م مدا عن ط ل ء حيا١ و ا ت ت ا ك يا ر ك د  ل

ة ١ ي و غ ي ١ ل ت ما ل  لعنصريق ا عالثئ ل

ل لغاشيت وا را ب نحرا ١ عت ر فب  ي

ص2آو ي ما 5/وبم م مار و ي ل ي ا م ل ا ع ل  ا

د ع ١ ق م ق ق وا ل عنمري  ء حيا ١ غقت 20 و ل

ش ت د غا ١ مد ا ا ب ل ن د ح ن *ي ل كروي

م ي م ا , ا ن ي

ول فرت مط أ ا > ي ق ا غ ة وا ل ري م ن ع ل

مايل يافل ذ د • ضطلاي
د ي ز ع ل ل ن و ت ١ م ا م و ل ع ل ل و م ح ذ  م

ك ١ س ش ال ل م بم ا م ح ل د بر ا ي  ل

سكا ش ل با بعرس را بما ١ د ا بو

٧ رئم ل )تف ١ ا ك  88 ٧ 87 (إ

ا ي ما ١ ا لمى ١ مركز 82 97 7ت تف ل
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STADSDEELRAAD
WESTERPARK

houdt de sector zich bezig met zaken voor win- 
kels, bedrijven en de werkgelegenheid.

Welzijn
Welzijn werkt met ^0 medewerkers aan de 
voorzieningen op welzijnsgebied (sectorhoofd 
Gerard Eijkelenboom). Bijvoorbeeld het 
buurt- en clubhuiswerk, wijkopbouwwerk, 
kinderopvang, bejaardentehuizen, sport, re- 
creatie, cultuur en sociaal ؛■aadsliedenwer^. 
Daarnaast heeft de sector de zorg voor goed 
onderwijs, goede huisvesting en voorzieningen 
voor de scholen en voldoende goede leerkrach- 
ten in het Westerpark.

Algemene Zaken
De sector ondersteunt de organisatie. De ver- 
schillende taken worden verricht door 30 me- 
dewerkers (sectorhoofd Larry Bath). Extern 
verzorgt de sector de voorlichting, de informa- 
tiebalie en telefoon en ook de behandeling van 
de meeste vergunningen en juridische zaken als 
AR©B-procedures. Vanaf ا juli 1990 kunt u 
ook terecht voor Bevolkingsregister en Burger- 
lijke Stand. De interne taken zijn ondermeer 
het gebruik van het kantoor en de inventaris, 
post- en archief, automatisering en bestuursza- 
ken.

Financiën
De belangrijkste taken van de sector Financiën 
zijn het opstellen van de jaarlijkse begroting 
voor het stadsdeel, het voeren van de boek- 
houding en het opstellen van de jaarrekening. 
Dit werk wordt uitgevoerd door 19 mensen 
(sectorhoofd Adri Steur).

Personeel & Organisatie
Met ruim 4 mensen is deze sector belast met 
het personeelsbeleid, de zorg voor het perso- 
neel en de personeels- en salarisadministratie. 
Als bewoner zult u daarom met deze sector 
niet veel te maken hebben (sectorhoofd Lex 
Gründeman).

Waar kunt u tereeht?
In het overzicht ‘Wie Wat Waar’ in de vorige 
Staatskrant kunt u zien waar u tot april voor 
de belangrijkste zaken naar toe kunt.

Stadsdeel Westerpark 
Algemene Zaken

lijk is bij wie je moet zijn. Waar niemand van 
het kastje naar de muur wordt gestuurd of aan 
het lijntje wordt gehouden. Waar de behande- 
ling van vragen en klachten snel en soepel ver- 
loopt.

Stadsdeelseeretaris
Het hoofd van de stadsdeelorganisatie is de 
stadsdeelseeretaris. In het Westerpark is dat 
Anita Smeets. Net als bij de gemeente heeft zij 
twee taken. Zij is secretaris van de stadsdeel- 
raad en het dagelijks bestuur. Gelijktijdig is zij 
diensthoofd van de ruim 200 ambtenaren die 
in Westerpark werkzaam zijn.

Zes stadsdeelsectoren
Het werk in het stadsdeel wordt uitgevoerd in 
zes sectoren. Dit zijn de sectoren Stadsdeel- 
werken. Wonen & Werken, Welzijn, Algeme- 
ne Zaken, Financiën en Personeel ه  Organisa- 
tie.

Stadsdeelwerken
Stadsdeelwerken is de grootste sector, er wer- 
ken een ruim 90 mensen (sectorhoofd Bart 
Wessels). De hoofdtaken zijn het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte en de zorg 
voor de reiniging in Westerpark. Dit betekent 
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
wegen, straten, pleinen en bruggen. En ook 
van alle groenvoorzieningen en speelplaatsen. 
De uitvoering van verkeersmaatregelen vindt 
er plaats, zoals het plaatsen van verkeersbor- 
den. De reiniging zorgt voor het inzamelen van 
huisvuil en bedrijfsafval en het schoonhouden 
van de wijk.

W onen  & W erken
Een groot deel van het werk van de ambtelijke 
projectgroep stadsvernieuwing is overgeno- 
men door Wonen ه  Werken. Bij deze sector 
werken 40 mensen (sectorhoofd Bob van der 
Zande). Belangrijke taak is de voorbereiding 
van projecten voor woningbouw en woning- 
verbetering. Daarbij worden stedebouwkundi- 
ge plannen, bestemmingsplannen en stadsver- 
nieuwingsplannen gemaakt. Verder worden 
het beheer en de exploitatie van het gemeente- 
lijk onroerend goed (grond en gebouwen) in 
het Westerpark verzorgd. Andere taken zijn de 
behandeling van bouwaanvragen en het uit- 
voeren van het aanschrijvingsbeleid. Ook

bestuur van Amsterdam. Dit zijn ondermeer 
de taken van de politie, brandweer, openbaar 
vervoer, de levering van gas, water en electra 
en ook Herhuisvesting en de Sociale Dienst.

De stadsdeelraad heeft onder andere de vol- 
gende taken؛
* woningbouw, bestemmings- en stadsvernieu- 

wingsplannen
* onderhoud van de openbare weg en open- 

baar groen
* het schoonhouden van het stadsdeel
* beheer van sportvelden, -hallen en zwemba-

* welzijnsvoorzieningen als buurthuizen, wijk- 
opbouwwerk, kinderopvang, jongerenwerk 
en le lijns gezondheidszorg

* ouderenbeleid, sociale en culturele activitei-

* de zorg voor het openbaar onderwijs 
*kunstencu ltuur
* vergunningverlening

M e n w e r k i n g
Samenwerking tussen bewoners, wijkopbouw- 
organen en het door u gekozen bestuur is be- 
langrijk. Alleen door samen problemen in de 
wijk aan te pakken kunnen ze worden opge- 
lost. Daarom is het belangrijk dat u actief 
bent. Dat u op 21 maart uw eigen bestuur 
kiest. Dat u zich ook na 21 maart inzet om ge- 
zamenlijk de leefoaarheid in de wijk te verbe- 
teren.

De ambtenaren
De ambtenaren van het stadsdeel zorgen voor 
de voorbereiding en uitvoering van het werk 
bij u in de wijk. Ze zitten vanaf april in het 
stadsdeelkantoor in het Westerpark aan de 
Haarlemmerweg. Daarnaast werken ze vanaf 
de werf in de 2e Hugo de Grootstraat aan het 
onderhoud van uw wijk. De ambtenaren wer- 
ken in een overzichtelijke, open organisatie die 
toegankelijk is voor iedereen. Waar het duide

De Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt en de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt vormen 
sinds 1 januari ا(ووا één stadsdeel: WESTER- 
PARK. Als inwoner van het stadsdeel Wester- 
park kiest u op 21 maart uw ei؛؛en bestuur: de 
stadsdeelraad, u  bemoeit zich niet met poli- 
tiek? Maar u wilt bijvoorbeeld wel dat uw 
straat goed wordt onderhouden, dat uw vuilnis 
op tijd wordt op§ehaald en goede voorzienin- 
gen dieht bij huis? Dat is politie(،. Daar beslist 
de stadsdeelraad over. u heeft, net als ieder- 
een, dagelijks met politiek te maken.

A a n s p ٢e e k b a a ٢
De stadsdeelraad en de bewoners zitten heel 
dicht bij elkaar, letterlijk. De mensen die u in 
het bestuur '،iest, wonen in de buurt. Ze ken- 
nen de wijk en de problemen goed. Ze beste- 
den er alle aandacht aan. u kunt de wethou- 
ders en raadsleden in het stadsdeelkantoor op- 
zoeken, u komt ze tegen bij de winkel op de 
hoek. Ze zijn niet meer anoniem en makkelijk 
aan te spreken.

Aanpak problemen
Bij de stadsdeelraad Westerpark maken de po- 
litieke partijen zich gezamenlijk druk over de 
aanpak van de problemen in de wijk. Het ver- 
nieuwen van woningen. Een goed beheer van 
de woonomgeving. De aanpak van werkloos- 
heid en milieuvervuiling. Goed onderwijs en 
voorzieningen dicht bij huis. De wensen en ei- 
sen van de buurtbewoners staan hierbij cen- 
traal, dus ook die van u. De wijkopbouworga- 
nen zorgen ervoor dat bewoners de nodige on- 
dersteuning krijgen. Steun bij het gezamenlijk 
boven tafel krijgen van problemen en wensen 
over de leefbaarheid in uw wijk.

W at doet de stadsdeelraad
ءه  stadsdeelraad heeft bijna dezelfde taken en 
bevoegdheden en het daarbij behorende geld 
als elke gemeente in Nederland. Er is een ver- 
schil. Een aantal zaken die voor iedereen in de 
stad belangrijk zijn, blijven bij het gemeente-

KINDERSPULLE^ES
Voor de 23e keer beginnen we weer aan een 
kinderspulletjesmarkt. Voor veel mensen met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar uit on- 
ze buurt een goed moment om te bekijken wat 
gekocht en verkocht kan worden.

u kunt kinderkleren, speelgoed, babyartike- 
len, fietsstoeltjes enz., voor leuke lage prijzen 
komen kopen op maandag 1و maart van 9.3©-
11.00 uur in buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5.
Als u ook iets wilt verkopen, voer dan zorgvul- 
dig de onderstaande spelregels uit, dat be- 
spaart ons erg veel tijd.
- Alleen schone, mooie en hele kinderspullen 

(0-1، jaar). Geen verwassen of vormeloze 
kleding en geen wintergoed. Gezien de enor- 
me hoeveelheid, zullen we erg kritisch zijn.

- Op ieder artikel 1 prijskaartje: met ٧١١١ 
naam, de prijs (zo laag mogelijk), eventueel 
de maat, stevig bevestigen, maar zodanig dat 
het er bij de kassa nog leesbaar af te halen is.

- Alles netjes in een doos en daarop uw naam, 
adres, postcode, tel.nr., bank- of gironum- 
mer en of uw niet verkochte spullen wel of 
niet naar de stichting “ Mensen in Nood” 
mogen.

- Dit ؛nleveren op vrijdag ١،  maart van 9.00-
10.30 uur.

- Uw niet verkochte spullen kunt u alleen 
maandagmiddag 19 maart weer ophalen tus- 
sen 14.00 en 15.00 uur. Wat dan niet opge- 
haald is, wordt daarna meteen weggebracht.

- Van het door u verdiende bedrag, houden 
wij ±5%  in voor de organisatie.

- Voor eventueel zoekgeraakte spullen zijn wij 
niet verantwoordelijk.

We hopen dat het weer een succes wordt, dan 
kunnen we het in oktober 1990 weer doen. Tot 
ziens op maandag 19 maart.

Trudi Verweij, tel.: 828388 
Ineke Hupkes, tel.: 120895

r؛ a n؛ بم؛محةبمة؛

draaid. De kantorenoppervlakte werd vermin- 
derd van 6000 ١١١؛ naar 2000 m2.
Begin februari werd het nieuwe ontwerpplan 
in een vergadering getoond. Tgelijkertijd werd 
meegedeeld dat alle koopwoningen in de to- 
rens langs de Kostverlorenvaart zouden komen 
en de huurwoningen in de lagere blokken langs 
de Van K i^sbergenstraa t. Opnieuw werd 
hiertegen protest aangetekend, niet alleen te- 
gen de kantorenbouw maar ook tegen het 
bestemmen van de plekken met het mooiste 
uitzicht alleen voor koopwoningen. De reaktie 
van de voorzitter van het ontwerpteam, het 
hoofd van de afdeling Wonen en Werken van 
de nieuwe stadsdeelraad, was verbazingwek- 
kend. Hij deelde mee dat niet de ideële motie- 
ven doorslaggevend waren, maar realistische 
harde marktfaktoren. Met andere woorden: 
projektontwikkelaars bepalen de situatie. Zij 
mogen op een bouwterrein de mooiste plekjes 
uitzoeken. Buurtbewoners komen op de twee- 
de plaats. Deze gang van zaken is met name 
voor oudere buurtbewoners heel slecht. Uit 
gesprekken op het huurspreekuur is gebleken 
dat vele oudere mensen uit de Frederik Hen- 
drikbuurt hopen op een geriefelijke nieuw- 
bouwwoning op het G.D.H.-terrein, welke 
met een lift b'ereikbaar is. Die mogelijkheid 
dreigt nu afgesneden te worden. Wij denken 
dat dit een bijzonder slechte start is voor de 
nieuwe afdeling Wonen en Werken van de 
Stadsdeelraad.
Ook de reaktie van de vertegenwoordiger van 
de woningbouwcorporatie Zomers Buiten, 
welke de sociale sektor moet gaan verhuren, 
stelde teleur. Hij deed geen moeite om de ge- 
dachte, tweedeling van het terrein in aparte 
stroken voor koopwoningen, te voorkomen. 
Het zal duidelijk zijn dat als de ambtenaren 
niet terug willen komen op hun besluit, het 
Wijkopbouworgaan de belangen van de buurt 
en de bewoners opnieuw bij de centrale Ge- 
meenteraad en de wethouder zal gaan beplei-

Fiet Vink

buurt tegemoet door toe te zeggen deze moge- 
lijkheid ook te laten onderzoeken. Het Wijk- 
opbouworgaan was redelijk blij met het be- 
reikte resultaat.

Het ontwerpteam gaat eigen weg
Helaas bleken de ambtenaren, welke niet het 
ontwerpplan bezig zijn, een andere gedachte te 
hebben. In tegenstelling tot de uitspraak van 
de wethouder werd aan het architektenburo 
Lafour en Van Wijk opdracht gegeven langs 
de 2e Hugo de Grootstraat toch een kantoor 
bebouwing op te nemen. Het Wijkopbouwor- 
gaan tekende hiertegen protest aan, maar daar 
werd niet op ingegaan. Toen het enkele maan- 
den later ook de ambtenaren duidelijk werd 
dat de geplande kantoren niet verhuurbaar 
zouden zijn, werd het roer niet radikaal omge

Reeds eerder werd in de Staatskrant bericht 
dat er problemen zijn over het aantal en de 
plaats van de nog te bouwen sociale huurwo- 
ningen op het terrein van het G.D.H. aan de 
Van Reigersbergenstraat.
Hoe was het ook alweer? Bij het starten van 
het ontwerpteam luidde de opdracht het bou- 
wen van ١٠٠ koopwoningen en 150 sociale sek- 
torwoningen. De wethouder veranderde dit 
plotsklaps in 150 koopwoningen en س  huur- 
woningen. Het Wijkopbouworgaan trok on- 
middellijk aan de bel en vroeg om handhaving 
van het oorspronkelijke'aantal huurwoningen. 
Als de wethouder meer koopwoningen wilde, 
moest hij volgens het Wijkopbouworgaan de 
6000 m2 kantoren langs de 2e Hugo de Groot- 
straat maar in koopwoningen veranderen. 
Kantoren op deze plek zouden toch al moeilijk 
verhuurbaar zijn. De wethouder kwam de

SOCIALE WONINGBOUWERS?

Sociale woningbouw aan ،fe ٧،?« Reigersbergenstraat.
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OP het ص

MAVO
HAVO
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OPEN DAG
Zaterdag 24 ف1اكقالآل  Fred. Hendrikplantsoen 7A_10-12 uur 

Zaterdag 24 februari Jan van Galenstraat 13-15 uur

INSCHRIJVINGEN
-Telefoon 841075 
.Telefoon  843582 
.Telefoon  841932

>an van Galenstraat 31
Fred. Hendrikplantsoen 7A. 

Sara Burgerhartstraat 3 _ _

P A N N E K E E T
٧ . LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

vele specialiteiten en ٧١٧̂  klaar artikelen
onze fijne worsten en vleeswaren vele malen bekroond

RUNDERLAPPEN D E E R L IK  OM TE SUDDEREN  
OF VOOR IN □E HACHEE 500 GRAM f 6.45

V O L E N D A M M E R  V I S H A N D E L

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 

s onze reclame؛ Kw^iteit
40 VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT

C O M P A C T DISK
TOP 40 SINGLES

TOP 100 8’هه

BOEKEN

U S B

Van klassiek totpop 
Honderden 

goedkope C.D/S

SPEELGOEDNassaustraat 33 telefoon 840658 
open: maandag t/m zaterdag

VAN LIMBURG 
STIRUMSTRAAT 48 

TEL. 860813
Wij hebben alles 
voorde broedtijd

Donderdag koopavond

DIERENSPECIAALZAAK

DE KANARIE
ك ' ع ة ح م و

DIERENGILDE آ
İDE KANARIE

de Staatsliedenouurt ؛٨ Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak

٠

ARNOUD  KLAP

gratis thuisbezorgen Deskundig 
advies regelingen voor feestjes

E WIJNRANK□
uit Italië

Barbera d ’Asti
Stevig glas rode Piemonte wijn

van 8,95 voor م 7,95
,  flessen 2 ٧٥٥٢ ؛15-
, flessen voor 6 م 42-

Fannius Scholtenstraat 56-58 te). 86 2707 (hoek Bentinkstraat)

د
UNDEMAN GROENTEN - FRUIT

OMDAT HET LEVENSMIDDELEN
NIET

BETER KAN Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

’VOEL-JE’MAXئ
MET p o tB M '

Want laten رامحا niet vergeten dat vrije ra- 
dicalen die door S©D moeten worden 
weggevangen en uitgeschakeld heden 
ten dage als één van de belangrijkste 
oorzaken van celbeschadiging en ver- ، 
oudering worden gezien.
□it geldt voor de zichtbare huid, die rim- 
pels gaat vertonen, maar evenzeer vobr 
andere weefsels in het lichaam.

Wat vooral opvalt bij veel POL- 
BAX-gebruikers is meer energie, een 
opgewekt humeur en een vitale uit- 
straling.

NIEUWE VERPAKKING!
Nu verkrijgbaar per 48 en 6و  tabletten.

B IO F O R m

POLBAX - van wereldklasse

POLBAX is een hoogwaardig 
pollen-extract.datessentiëleelementen 
van bloemenstampers bevat, □e stam- 
pers met pollenbuisjes die van geselec- 
teerde planten worden gewonnen, wor- 
den volgens een unieke extractie-me- 
thode verwerkt, dieeen grote zuiverheid 
garandeert.

Het pollenextract in POLBAX is 
één van de best geselecteerde en ZUI- 
verste soorten ter wereld.

Meer energie, een opgewekt 
humeuren vitaliteit

Door de celbescherm«nde wer- 
king van het s o □  in POLBAX kunnen wij 
voorkomen dat ons weerstandsvermo- 
gen afneemt. In plaats daarvan kunnen 
wij genieten van een gezonder, vitaier 
en actiever leven tot op hoge leeftijd.

■مبمء
Te^en inlevering* vancïeze waardebonbij Tom lowie krijgt ٧

م ء ,  DROGIST. PARFUMERIE EN SCHOONHEIDS SALON

ü  TOM LOWIE
٠ VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46. TELEFOON 843691

/  2,50 korting op 48 capsules of 5 م, -  korting op 96 capsules.



kraakpanden, waawan 6 ؛٨  de Staats- 
liedenbuurt, te legaliseren. Mocht dit 
niet snel tot het gewenste resultaat 
leiden, dan zou ontruiming volgen, 
waarna de panden verkocht zouden 
worden aan projektont^ikkelaars. Zo 
op het eerste gezicht een aardig ge- 
baar. □e erkenning van de maat- 
schappelijke waarde van de woon- en 
werkaktiviteiten leek een feit. Nu, een 
]aar later, is het enthousiasme wat 
geluwd en dringen de gevolgen van dit 
gedwongen legaliseringsproces lang- 
zaam maar zeker tot ons door. £ ٢ 
wordt van ons veracht, dat we onze 
manier van wonen, werken en leven 
zullen wijzigen en onze aktiviteiten 
zullen commercialiseren. Ze willen dat 
we onszelf aanpassen aan de hokjes 
die zij voor ons hebben verzonnen, □e 
mensen die de panden bewonen en 
gebruiken stellen zich echter op het 
standpunt dat legalisering niet ten 
koste mag gaan van de inhoud van de 
aktiviteiten. Hier dreigt een patstelling. 
Om buurt- en stadgenoten uitgebrei- 
der kennis te laten maken met onze 
ideeen, aktiviteiten en de mensen er- 
achter organiseren we op zondag 4 
maart de ”□ag van de open deu- 
ren”, waarover ٧  elders in deze pagi- 
na‘s de gegevens aantreft 
^ ٥٨١ nou maar, want straks kan het 
misschien niet meer!

Zaal 100 niet? En wie staat er wel 
eens bij stil dat de huidige situatie op 
korte termijn misschien drastisch ge- 
wijzigd wordt?
Nieuwe wind
Er waait een nieuwe wind door Neder- 
land, door Amsterdam en dus ook 
door de Staatsliedenbuurt. Een wind 
van nieuwe zakelijkheid, een wind van 
uitverkoop. Ideologische motieven 
verdwijnen om plaats te maken voor 
louter financiele argumenten van koe- 
Ie rekenmeesters. Mensen en hun 
omgeving zijn niet langer belangrijk, 
wat telt is het investeringsklimaat. De 
konkurrentiepositie van Amsterdam 
moet worden verbetert om ons klaar te 
stomen voor Europa ‘92, als er geen 
plaats meer is voor idealistische flau- 
wekul: de voorboden van deze ontwik- 
keling schreeuwen ons dagelijks tege- 
moet. □wangarbeid voor jongeren, de- 
portatie van woonwagenbewoners, de 
aanleg van autotunnels, prestigeob- 
jekten zoals het casino en het Byzan- 
tium, de sociale woningbouw die op- 
geofferd wordt voor onbetaalbare 
k o o p w o n in g e n .

Gedwongen legalisatie
Ruim een jaar geleden presenteerde 
de gemeente Amsterdam met veel 
tamtam een plan om een aantal grote

zorgden kleine etages voor grote op- 
schudding; wie herinnert zich niet het 
blauwe circus rond de Schaepman- 
straat, de van Bossestraat, de Groen 
van Prinstererstraat en recentelijk de 
Odewijk Tripstraat. □esondanks is 
het leeuwendeel van de gekraakte 
etages, het gaat er hier om vele 
honderden, behouden gebleven voor 
de oorspronkelijke bewoners.
Minder algemeen bekend is dat zich in 
deze buurt een aantal grote kraakpan- 
den bevinden, zoals een vijftal door 
het onderwijs achtergelaten scholen, 
een oude meubelfabriek en een voor- 
malig zusterhuis, Deze panden onder- 
scheiden zich van hun omgeving door 
de afwijkende woonvormen en de el- 
ders genoemde aktiviteiten. □it wonen 
en werken is met elkaar vermengd. 
Het werken is niet commercieel, niet 
gesubsidieerd en draait volledig op 
vrijwilligers. Nooit was er rond deze 
panden enig rumoer; in de loop der 
jaren werden ze ongemerkt volledig 
opgenomen in het buurtgebeuren. □e 
mensen die er wonen en de aktivitei- 
ten die er plaatsvinden maken een 
vanzelfsprekend deel uit van het ge- 
beuren in het dorp dat de Staatslie- 
denbuurt heet. Wie herinnert zich ei- 
genlijk nog dat de ©penbare Biblio- 
theek wel een legaal instituut is en

٧٠٠٢ ٧  liggen 4 pag؛na‘s ٧٠■ ؛٨٢٠٢ - 
matie over een aantal gekraakte 
panden ؛٨  de Staatsliedenbuurt. In 
deze panden wordt gewoond, maar 
e r  wordt ook gewerkt.
□oor de jaren zijn er allerlei Initiatie- 
ven ontplooid waarvoor in de ”ge- 
wone” maatschappij geen plaats Is. 
٧٠٠٢ een aantal bevolkingsgroepen 
is het zo goed als onmogelijk zich te 
ontplooien, zich te vermaken, of 
zich bezig te houden met een ge- 
zondere manier van leven. In deze 
pagina's proberen wij ٧ duidelijk te 
maken wat e r  in onze panden ge- 
beurt, waardoor deze initiatieven 
worden bedreigd en waartoe wij 
hopen dat deze aktiviteiten ooit 
eens zuilen leiden. Bovendien die- 
nen zij als uitnodiging om eens een 
kijkje te komen nemen en een in- 
druk te krijgen van dat gebeuren.

Kraken
Dat er in de Staatsliedenbuurt altijd 
veel woningen gekraakt zijn is bekend. 
Honderden woningen werden soms 
tijdelijk, soms definitief voor sloop be- 
hoed, het distributiebeleid van de 
G.D.H. werd tot ergernis van de autori- 
teiten onmogelijk gemaakt, ontruimin- 
gen werden massaal en succesvol 
tegengehouden. Een enkele maal
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deWicca, vrouwenpand met gemengde benedenetage (de Wittenstraat 73): 
kraakspreekuur, Tegengas, kraakkafee.

ه و  tandarts, een onderdeel ٨٧̂  gezondheidswinkel de 
Witte Jas (de Wittenstraat 29), tevens thuisbasis van de 
E.H.B.A. (Eerste Hulp Bij Akties)

ps

filmkafee Cavia, van Hallstraat 52-1, boven de sportschool.

Perida (de Wittenstraat 1) ه  Nassau- 
school (Nassaukade 12): vanwege de 
prachtige ligging lopen dezepanden het 
gevaar te moeten wijken voor luxe- 
appartementen.
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de Witte Reus (de Wittenstraat 100):Zaal ?٠٠, kantoor, 
Studio Bali, Restaurant, Soyo Productions, school voor 
Indiase muziek en dans Istar, 2 ateliers, anti-militaristisch 
café.

M م س
^ ؟ < . . .K R A k

Frederik Hendrikschool (Frederik 
Hendrikstraat 111-115): ٧٢٠٧^٨ - 
drukkerij Las Muchachas, toneel- 
groep Steil, alternatieve platendistri- 
butie en -produktie de ^ ٥٨^٧٢٢^٨؛ , 
vrouweninloopcentrum de Helse Hex, 
algemene aktiviteitenruimte, komice  
Shell uit Zuid-Afrika (SuZA).

Deze ۴ ^٢ ؛ ^٠١ s gemaakt ^٥٠٢ mensen die ؛٨  de op 
deze pagina afgebeelde panden wonen en 
werken.
Voor het artikel ”de STADSDEELRAMP” , dat 
oorspronkelijk in de Staatskrant zo□ verschijnen, 
maar dat sneuelde wegens plaatsgebrek, heb- 
ben wij wat ruimte gemaakt, zodat de lezer er 
toch tijdig kennis van kan nemen.
□eze folder is o.a. verspreid als bijlage van de 
S ta a tsk ra n t

re van de eerste Liefdesnacht, één ٨^٧  de vasiêpebruikers vanZaal ?٠٠.

gereedschapsuitleen de Blauwe ٥٧/^,  van der Hoopstraat 47.

Istar, school ٧٥٥٢ Indiase muziek €٨ dans, de 
Wittenstraat 100, 1e etage.



openingstijden, telefoonnummers, enzovoorts.

Soyo Productions: 
poëzie, telefoon 827678.

Istar:
school voor Indiase dans en muziek, 
telefoon 84354©.

Las Muchachas:
vrouwendrukkerij en leerprojekt, telefoon 
825807.

Steil:
theatergroep voor projektgerichte produk- 
ties voor jongeren van 10 tot 15 jaar, 
telefoon 844153.

Helse Hex:
inloopcentrum voor vrouwen, telefoon 
867384

SuZA:
komitee Shell uit Zuid Afrika, telefoon 
849115

Anti-militaristisch café: 
elke derde donderdag, zaal 1 ٥٥

Woongroep Staatsliedenbuurt. Geopend 
maandag t/m vrijdag van 18.00 uur tot
19.00 uur, bovendien op zaterdag van
11.00 uur tot 12.00 uur. Van der Hoop- 
straat 47.

gezondheidswinkel de Witte Jas: 
Alternatieve behandelingen, informatie, 
tweede meningen, enz.; inloopspreekuur 
maandag van 13.00 üur tot 17.00 uur en 
van 19.00 uur
tot 21.00 uur alsook dinsdag van 10.30 uur 
tot 16.30 uur; vrouwenspreekuur maandag 
van 16.30 uur tot 18.30 uur; de Witten- 
straat 29, telefoon 881140. Bovendien 
telefonisch spreekuur voor tandheelkundi-
ge hulp voor mensen die elders ni؛et
ferecht kunnen op maandag van 9.00 uur 
tot 10.00 uur, telefoon 849884.

Wicca:
Kraakkafee maandag, dinsdag en donder- 
dag van 22.00 uur tot 01.00 ٧٧٢; Kraak- en 
Tegengasspreekuur donderdag van 20.00 
uu^tot1.30؛  uur; het gebruik S n  overige 
ruimtes op afspraak; de Wittenstraat 73, 
telefoon 881197 ■

Inlichtingen over het gebruik van Zaal 100, 
Studio 1 0 آ , de kleine zaal en Studio Bali is 
er op woensdagmiddag spreekuur op het 
kantoor van Zaal 100, van 14.00 uur tot
18.00 uur, ook telefonisch op nummer 
880197

filmkafee Cavia:
Voorstellingen vinden plaats iedere 
woensdagavond om 19.30 uur en om
22.00 uur en éénmaal per maand een 
speciaal weekend. De entreeprijs be- 
draagt vijf gulden, tenzij anders vermeld. 
Let verder op affiches, folders en aankon- 
digingen in de Staatskrant, van Hallstraat 
52-1.

restaurant Zaal 100:
Maandag vegetarisch, dinsdag veganis- 
tisch, van 18.00  uur tot 20.00 uur, lage 
prijzen, de Wittenstraat 100, telefoon 
881197

gereedschapsuitleen de Blauwe □uim: 
Niet commercieel en dus goedkoop. Oor- 
spronkelijk opgezet door de voormalige

Partijpolitiek
Maar het bestuur van het stadsdeel dan, 
de stadsdeelraad, De door ons op 21 
maart te kiezen vertegenwoordigers. Die 
hebben toch, in elk geval wat de buurt 
betreft, de beslissende stem? De demo- 
kratie zogezegd vl؟ kbij, om de hoek. 
Dienaangaande is een ietwat demago- 
gisch aangezette alinea uit een onlangs 
door de net opgerichte vereniging Staats- 
belangen verspreid pamflet ons uit het hart 
gegrepen. Citaat: ”Het aftellen Is begon- 
nen. Vandaag (1 februari) zijn we precies 
49 dagen ventfijderd van de grote ramp. 
Dan worden de stadsdeelraadverkiezin- 
gen gehouden en zullen alle creatieve, 
onafhankelijke en ondernemende initiatie- 
ven worden verkwanseld door partijen die 
ons niet vertegenwoordigen. Volgens de 
laatste schattingen zal 13,5% van de 
Staatslledenbuurtbewoners inderdaad 
gaan stemmen. De rest is het lood om oud 
ijzer. Besef wel dat die luttele 13,5% ٧w 
buurt gaan verkankeren in de hoop over ٧w rug politieke carriere te maken.” Onze 
toekomstige vertegenwoordigers zijn Ie- 
den van politieke partijen. Partijen die 
programma's maken om kiezers te trek- 
ken, de macht en daarbijbehorende funk- 
ties naar zich toe te halen, om zich dan 
vervolgens de oorspronkelijke program- 
ma's niet meer te kunnen herinneren. De 
bij een enkele vertegenwoordiger wellicht 
aanwezige betrokkenheid bij het buurtge- 
beuren zal razendsnel ondergesneeuwd 
raken door de bekende partijpolitieke pro- 
cessen. Baantjesjagerij, carriere (wethou- 
dersposten), coalitiegedoe, partijdiscipline 
en noem maar op, zullen de overhand 
krijgen. Op gemeentelijk nivo valt natuur- 
lijk niet zomaar een alternatief te beden- 
ken voor dit ”vertegenwoordigende” sys- 
teem, maar laat ons op buurtnivo ver- 
schoond blijven van de niet te stuiten 
partijpolitieke machinaties.
Spijker١٨ het voorafgaande is duidelijk geworden 
dat we het voor een buurt van groot belang 
vinden, dat betrokken buurtbewoners al 
dan niet georganiseerd de mogelijkheid

proğramma Dag van de open Deur

plaats: de w itte  Reus, de Wittenstraat 100 
Wicca, de Wittenstraat 73

Gewoontegetrouw begint de zondag met 
een ontbijt in kraakkafee Wicca, dat over؛- 
gens deze hele dag geopend is voor 
informatie over kraakzaken.

Vanaf 14.00 uur is de Witte Reus open. £٢ 
is een kinderprogramma dat om 14.30 uur 
begint, met o.a. poppenkast in de grote 
zaal. Na 16.00 uur is er in de kleine zaal 
een borreluurtje onder begeleiding van live 
muziek. Om 18.00 uur kan er gegeten 
worden. De grote zaal is ’s avonds weer 
toegankelijk. ٤٢ vindt o.a. een optreden 
plaats van de Fanfare van de eerste 
Liefdesnacht. Verder demonstraties van 
flamengo, gamelan, Indiase dans en ٨١٧- 
ziek en akrobatiek.

£ ٢ staan de hele dag mensen paraat om 
tekst en uitleg te geven over de aktiviteiten 
en alles wat daarmee samenhangt. Wilt ٧ 
bijvoorbeeld worden rondgeleid in de Witte 
■las dat kan!

We hopen dat we ٧  zullen zien op zondag 
4 maart

DE STADSDEELRAMP
In de laatste nummers van vorig jaar en in 
het eerste nummer van dit jaar doet de 
redaktie van de Staatskrant haar best om 
alle voor handen zijnde informatie over het 
stadsdeel Westerpark te piaatsen. Stads- 
deelsekretaris, stadsdeelinformatie, stads- 
deelmanifestatie. Een groep uit het laatste 
nummer. De vorig jaar verspreide, peper- 
dure, met kleuren gedrukte informatiekrant 
over de stadsdeelraad, was achteraf ge- 
zien voor de Staatsliedenbuurt overbodig. 
Alles heeft inmiddels ook wel in onze 
eigen ”Stadsdeelkrant” gestaan. ول zou 
van een uitgave van het wijkopbouwor- 
gaan, en dat is de Staatskrant, mogen 
ven^achten dat ze de wijkafbrekende 
stadsdeelraadontwikkelingen kritisch 
volgt. Ook met het oog op de komende 
verkiezingen willen wij proberen enige ter 
zake doende kritiek op de stadsdeelraad 
te formuleren. Dat is, in meer algemene 
zin, in veel eerdere artikelen gebeurt. Wij 
baseren ons in het nnderstaanrip echter 
en alleen op informatie uit het laatste 
nummer van de Staatskrant.

Minder inspraakgeld
In de kolofon van de Staatskrant wordt 
opgemerkt dat met de komst van de 
stadsdeelraden de gemeente een aantal 
bezuinigingen doorvoert. Daardoor is er 
ook veel minder geld voor de krant. De 
redaktie ziet dit, zeer gelaten, als een 
uitdaging om er toch iets van te maken. 
Wij zien dit als een ontwikkeling waarbij er 
steeds minder geld beschikbaar is voor 
creatieve en veelal vrijwillige aktiviteiten in 
de buurt. Dat geld wordt ؟٨  gaat opgeslokt 
worden door de stadsdeelraad. Voor de 
opzet ervan, voor de verbouw van het 
Westerparkgebouw (er gaan nu al geruch- 
ten over enorme tekorten), voor de onkos- 
tendeclaraties en studiereisjes van onze 
toekomstige partijgebonden vertegen- 
woordigers. Dat het doowoeren van de 
stadsdeelraden ook een bezuinigingsach- 
tergrond heeft (vele ambtenaren vloeien 
af) doet daaraan niets af.

bedoelen. £٢ is geen enkele reden daar- 
aan te twijfelen. Maar voor de beleids- 
strukturen ten aanzien van gemeentelijk 
vluchtelingenbeleid, ontruimingen en in- 
vloe '̂en van NS-sporen, IJ-oevers, twee- 
de Coentunnels, Publex-effekten en uit- 
verkoop aan projektontwikkelaars zullen 
we bij de Westerparkambtenaren niet hoe- 
ven aan te kloppen. Het stadsdeel als 
goedbedoelende bliksemafleider voor het 
beleid wat in kleine kamertjes ten stadhui- 
ze wordt uitgedokterd.
Westerparkkantoor
Al jarenlang funktioneert er een buurtover- 
leg dat zich bezighoudt met instandhou- 
ding en uitbreiding van het Westerpark. 
Ook voor het Westerparkgebouw zijn in de 
loop van de afgelopen jaren buurtvriende- 
lijke plannen ontwikkeld. Voor kinderen, 
voor bejaarden, huisvesting, muziek en 
kuituur. Het heeft niet mogen baten, want 
zo'n jaar geleden begon ook in het Wes- 
terparkoverleg het partijpolitieke deelraad- 
gedoe haar schaduwen vooruit te werpen. 
De Partij van de Arbeid had op gemeente- 
lijk nivo ai beslist dat het Westerparkge- 
bouw het stadsdeelraadkantoor zou moe- 
ten worden, in weenwil van de prachtige 
buurtplannen. Het Westerparkoverleg 
restte weinig meer te doen dan een 
afkeurende brief te sturen over deze be- 
slissing en de manier waarop die geno- 
men was. Een aantal leden van de Partij 
van de Arbeid uit de Spaarndammerbuurt 
weigerden deze afkeuring te ondersteu- 
nen. Zoiets kunnen ze. Het was echter 
benauwend te konstateren dat ze geen 
enkel steekhoudend argument naar voren 
konden brengen. Machtspolitiek en wel- 
licht eigenbelang (het is als deelraadslid 
prettig vergaderen en als wethouder pret- 
tig werken in een park) speelden een jaar 
geleden dus ook bij de meningsvorming 
over de hoopvolle bestemmingsmogelijk- 
heden van het Westerparkgebouw al een 
rol. Het is de ewaring bij reeds funktione- 
rende deelraden en onze vewachting, dat 
ook de deelraad Westerpark met partijge- 
kleurde beslissingen het pad effent voor 
partijgebondenn op gemeentelijk nivo uit- 
gestippeld beleid.

hebben zich te laten horen. Belangrijk doel 
daarbij is, dat er op een duidelijke en 
creatieve manier signalen doorkomen bij 
de zich met ons bezighoudende ambtena- 
ren. De geinterviewde stadsdeelsekreta- 
ris, Anita Smeets, licht met haar twijfel 
over de toekomstige ontwikkelingen ook 
een tipje van de deelraadssluier. Ze zegt: 
”Na de verkiezingen moeten we gaan 
kijken hoe je de inspraak in de buurt gaat 
regelen.” Enigzins onnozel vragen wij ons 
af: hoezo inspraak? We worden toch 
vertegenwoordigd in het bestuur en je mag 
venwachten dat via de partijen meningen 
en signalen van buurtbewoners wel in de 
deelraad terechtkomen? Nee, zo werken 
partijen doorgaans niet. En dat klinkt ook 
in de woorden van de stadsdeelsekretaris 
duidelijk door. ”We moeten voor de in- 
spraak iets heel origineels en zinnigs 
bedenken. Misschien is het iets idealis- 
tisch hoor, maar het is wel belangrijk dat 
de buurt erbij betrokken wordt.” Ze slaat 
de spijker op de kop. Daar ligt de basis van 
buurtopinie en inspraak. Bij de bestaande 
wijkcentrum-, wijkraad-, buurtorganisatie-, 
en wellicht nog nieuw te bedenken kana- 
len. Niet bij partijen en het daaraan inhe- 
rente gerommel.
Bliksemafleider
In het, overigens heel leesbare, interview 
met Anita Smeets, stadsdeelsekretaris, ؛٨  
het laatste nummer staan een aantal 
aanknopingspunten voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Ze doet verslag van een 
bezetting naar aanleiding van de ontrui- 
ming in de Lodewijk Tripstraat. ”Ik snap 
wel dat ze kwaad zijn, maar je zit hier met 
zulke goede bedoelingen”, zegt ze. Deze 
opmerking is een teken aan de wand. Het 
stadsdeel als buffer voor uitingen van 
ongenoegen tegen het uitgevoerde beleid. 
Niet protesteren bij Anita, want die bedoelt 
het goed. Afgezien van Anita's goede 
bedoelingen heeft protesteren bij het 
stadsdeel ook inderdaad geen zin. Ook de 
stadsdeelambtenaren blijven uitvoerders 
van het gemeentelijk beleid. Naar de buurt 
vertaald zullen ze het met die urinoirs, de 
vuilniszakken, de boompjes en die ene al 
dan niet gerenoveerde woning wel goed
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SCHILDERCURSUS VOOR VOLWASSENEN
ontwikkelen blijkt spannend en leuk te zijn, 
vinden de kursisten. Een goede reden om in 
maart weer nieuwe kursussen te starten. Tijd-
stip: woensdagochtend ملء-مل uur tot 1 1 ه3.  
uur, start: 21 maart 1990, óf maandagavond 
19.30-21.00 uur, start: 19 maart. Kosten: 
/  50, -  voor 10 keer. Plaats: buurthuis De 
Binding, De Wittenstraat 27. Inlichtingen en 
aanmeldingen voor 16 maart bij Nicoline 
Grötzebauch, buurthuis De Binding, tel.: 
848672.

ACTIVITEITEN MAROKKAANSE 

BUURTBEWONERS
In buurthuis De Binding zijn de volgende akti- 
viteiten voor Marokkaanse buurtbewoners:
Nederlandse les voor Marokkaanse mannen: 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

• Nederlandse les voor Marokkaanse vrouwen: 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Kinderopvang aanwezig.
Naailes voor Marokkaanse vrouwen: dinsdag- 
middag van 13.00 tot 15.00 uur. Kinderopvang 
aanwezig.
Adres: De Wittenstraat 27, tel.: 848672.

Schildert u wel eens of lijkt het u leuk om het 
eens te proberen, dan bent u van harte welkom 
in buurthuis De Binding, u kunt aan een eigen 
idee werken of aan de hand van een opdracht. 
Experimenteren met waterverf, met kleuren en 
vormen om uw eigen stijl te ontdekken en te

CURSUS B E T E R  BEWEGEN
Veel klachten ontstaan door een verkeerde 
houding of een te hoge spierspanning. Deze 
kunnen veelal eenvoudig opgelost worden 
door een verbetering van deze houding en 
spierconditie. Door middel van oefeningen 
wordt elk lichaamsdeel ontdekt en de samen- 
hang met het verdere lichaam toegelicht, met 
veel individuele aandacht.
De cursus beoogt een basis voor een goed 1İ- 
chaamsgevoel te leggen, waardoor alle bewe- 
gingen zoals handelingen in het dagelijkse le- 
ven of sporten, veel beter en bewuster uitge- 
voerd kunnen worden. Plaats: buurthuis De 
Binding, Van Beuningenplein 103. Kosten: 
/  50, -  voor 10 lessen. Aanvang kursus op 
woensdag 14 maart, van 19.15 tot 20.1؛ uur. 
Voor inlichtingen bel 846195 of het buurthuis 
tel. 841262.

De Wittenstraat 27, tel. 848672 
Van Beuningenplein 103, tel. 841262

VROUWEN EN VOEDING
tot 22.00 uur. Kosten: ƒ 5 0 ,-  voor 10 keer. 
Plaats: buurthuis De Binding, De Wittenstraat 
27, tel.: 848672. Aanmelden: vóór 1 april bij 
het buurthuis. Voor meer informatie kunt u 
vragen naar Nicoline Grötzebauch.

JAZZ-BALLET
De jazz-balletgroep van buurthuis De Binding 
zoekt nog een aantal deelneemsters. Tijd: 
woensdag van 11.س tot 12.00 uur. Kosten: 
/ 3 5 -م  voor 10 lessen. Plaats: Buurthuis De 
Binding, De Wittenstraat 27, tel.: 848672.

Op 5 april zal er bij voldoende belangstelling 
in buurthuis De Binding een thema-praat-doe 
groep voor vrouwen starten die ontevreden 
zijn over hun lichaam en/of last hebben van 
dwangmatig eetgedrag. Doel is om samen met 
andere vrouwen meer inzicht te ontwikkelen in 
de houding tegenover je eigen lichaam en de 
betekenis van eten voor jou. Om zo vanuit dit 
begrip te komen tot verandering binnen je hui- 
dige eetpatroon. De begeleidsters zullen bin- 
nen het programma veel ruimte geven aan in- 
dividuele vragen en behoeften van de deel- 
neemsters. Tijd: donderdagavond van 19.30

DAMESG¥MNASTIEK
Op woensdagochtend is er plaats op de dames- 
gymnastiek in Het Trefpunt, 3e Hugo de 
Orootstraat 5, tel.: 842473. De gymnastiek 
wordt gegeven door R. Mounoury. De kosten 
zijn ƒ  1 5 ,-  per maand. Tijd: van 10.00-11.00 
uur. Voor de gym of na de gym kunt u een lek- 
ker kopje koffie of thee in de soos drinken. 
Heeft u interesse bel dan naar Het Trefpunt, 
tel.: 842473.

BADMINTON
Op de badmintonklup in Het Trefpunt is nog 
plaats in de eerste groep. Tijd: van 20.45-21.45 
uur op de maandagavond. Kosten: /  10, -  per 
maand. Ook op de donderdagavond zijn nog 
plaatsen open, voor mensen die zin hebben om 
badmintontedoen. K osten/ 1 0 ,-  per maand. 
Tijd van 2 2 . 0 0 . -س2ت  uur. Bel naar Het Tref- 
punt, tel.: 842473. Adres: 3e Hugo de Groot- 
straat 5.

PEUTERSPEELZALEN
In enkele van onze volgende speelzalen, kun- 
nen wij op korte termijn, nieuwe peuters plaat- 
sen vanaf 2Vi jaar. Dit voor enkele ochtenden 
per week. Voor meer informatie kunt u con- 
tact op nemen met:

- Sonja of Maren : Buurthuis De Binding,
tel.: 841262.

- ! ٢؟؛  : Buurthuis De Reiger,
tel.: 845676.

- Trudie of Yvonne : Buurthuis ’t Trefpunt,
tel.: 842473.

Buurthuizen

Van toigersbergenstraat 65, tel. 845676 
Derde Hugo de Grootstraat 5, tel. 842473

KLEIEN V00R VROUWEN
ƒ  60, - .  Wilt u zich wel telefonisch, voor 
maandag 12 maart, opgeven bij buurthuis De 
Reiger, tel.: 842473, Van Reigersbergenstr65.

NAAILES
Op donderdagmiddag van 13.00-15.0© uur 
starten wij met naailes voor vrouwen in Het 
Trefpunt. Deze lessen worden gegeven door 
H. v/d Berg en is voor beginners en gevorder- 
den. De kosten zijn /  26, -  per maand. Wij 
hebben nog 3 plaatsen open. Reageer dus snel 
en bel naar Het Trefpunt, 3e Hugo de Groot- 
straat 5, tel.: 842473.

KLAVERJASSEN
Op maandagavond 5 maart willen wij een kla- 
verjasavond houden in de soos van het Tref- 
punt. Aanvang 20.00 uur. Geef je op in de 
week van 26 februari. Sluitingsdatum 1 maart. 
Het Trefpunt is in de 3e Hugo de Grootstraat
5, tel.: 842473.

Op 19 maart starten we met de laatste kursus 
keramiek van dit seizoen. Keramiek is het m a -  
ken van eenvoudige feruiksvoorwerpen(vaas, 
schaal e.d.) van klei. Wat u maakt wordt ge- 
glazuurd en gebakken, u kunt dus een mooi 
voorwerp mee naar huis nemen. Tijd: maan- 
،tegmiddag van 14.15.30-س uur. Het zijn 10 
lessen, waarvan de laatste gepland is op 11 ju- 
ni. De kosten zijn, inklusief m a te r ia a l

DAMESZANGKOQR
Het dameszangkoor van buurthuis de Reiger, 
Van Reigersbergenstraat 65, tel.: 8456756, 
heeft nog plaats voor dames 65 + .
We zingen van licht klassiek tot musical. Maar 
behalve het plezier in het zingen staat de gezel- 
ligheid bij ons voorop. We komen iedere 
woensdag bij elkaar van 10.00 tot 12.00 uur. 
De kontributie is ƒ  12,50 per maand. Komt u 
gerust een keer langs en vraag dan naar Ans 
v/d Laag, die de leiding van ons koor heeft. 
Graag tot ziens.

NAAILES
Maak je eigen kleren in deze dure tijd. Gekleed 
volgens de laatste mode? Dat kan met deze 
kursus, onder deskundige begeleiding. De kur- 
sus start op woensdag 14 maart. Tijd: 19.30-
21.30 uur. Prijs: / 3 0 ,  -  per 5 lessen. Of 
/  50, -  per 10 lessen. In De Binding, Van Beu- 
ningenplein 103, tel.: 841262.

YOGA
Elke dinsdag en vrijdag geeft Marion Dons 
yogales in buurthuis De Binding. De lessen 
bestaan uit langzaam uitgevoerde oefeningen 
met ademhaling, ontspanningsoefeningen én 
aan het eind van elke les een geleide visualisa- 
tie op New-Age muziek. Is dit u allemaal nog 
niet duidelijk, kom een keer langs om een gra- 
tis proefles te doen; handdoek en makkelijk 
zittende kleding meenemen. Heeft u bepaalde 
problemen? Hyperventilatie, stress, slecht 
kunnen slapen, dan kunt ٧ een afspraak ma- 
ken met de docent om daar even over te pra- 
ten. Plaats: De Binding, van "
103, tel.: 841262. Lestijden: elke dinsdag van
14.00 tot 15.00 uur. Elke vrijdag van 13.00 tot
14.00 uur. Prijs: /  35, -  per 10 lessen.

AMNESTY SCHRIJFAVOND
De Amnesty groep Staatsliedenbuurt organi- 
seert op maandag 5 maart een schrij favond in 
de bibliotheek Van Limburg Stirumstraat 133. 
Aanvangstijd 18.30-20س  uur. Voor verdere 
informatie over de schrijfavond kunt u bellen 
257275. Gaarne tot ziens op de schrijfavond.

Amnesty-groep Staatsliedenbuurt

foto: Gemeente-archief

»٧٠ Bovenstaande fo to  is genomen tijdens de ‘melkoorlog’ in 1923. Boeren uit de omgeving 
»-٠ Amsterdam hebben zich verzameld in de Bentinckstraat. Zij staan op het punt om, uit 

vrede over de te lagen prijs die zij kregen van de fabriek, zelf hun melk uit te gaan venten. 
Limburg Sti- »٧٠ worden er in de Koperen Knoop aan de ٢،،،، om 10.30 4 «;٠٠٢؛ Op zondag 

,van de buurt ء؛آلم rumstraat dia’s vertoond van ءمح،،م ء«ه'،ههسء؛-/ء« م/«

gaat men weer op het veld ؛ا؛اال  de Van Hogen- 
dorpstraat trainen.
De vereniging heeft 16 senioren- en jeugd- 
teams en daarin is nog plaats voor voorname- 
lijk jongens tussen 7 en 18 jaar en sportieve da- 
mes boven 18 jaar. En verder zoekt men be- 
drijven die de nieuwe vereniging willen spon- 
soren met o.a. shirtreclame.
Nieuwsgierig? Kom eens kijken in de van Ho- 
gendorphal op 25 februari a.s. om 13.55 uur. 
Voor inlichtingen: Yvonne Wassenaar, tel.: 
847792.

VAN H0GEND0RPHAL
Het duurt nog een aantal weken, maar toch nu 
al de aankondiging: zaterdag 3ل maart van 19 
tot 23 uur is er in de Van Hogendorphal weer 
een rekreatief volleybaltoernooi voor volwas- 
sen buurtbewoners.
Ploegen kunnen zich telefonisch of schriftelijk 
aanmelden bij de hal (844260) aan de Van Ho- 
gendorpstraat 921, 1051 CE Amsterdam. Uw 
ploeg dient om 18.30 aanwezig te zijn en de 
deelname van 25 gulden per team te voldoen. 
Het woordje rekreatief in deze aankondiging 
betekent dat u dus geen goede volleybal(st)er 
hoeft te zijn! Gelegenheid tot oefenen is er ie- 
dere donderdagavond van 21 tot 23 uur in de 
Hogendorphal, waar, na de konditietraining 
afgesloten wordt met wat volleybaloefeningen 
en ... partijtje!

VOLLEYBALTOERNOOI
Met de Amsterdamse korfbalclub Sporting 
West gaat het zó goed dat men inmiddels al 
een aantal malen de radio en de landelijke pers 
heeft gehaald.
Hoewel met de leden van twee clubs nieuwe 
teams moesten worden samengesteld en de 
spelers van die teams natuurlijk nog moesten 
wennen aan elkaar en aan eikaars spelstijl, is 
het Sporting West 1 op 4 februari in de met 
zeer luidruchtige supporters gevulde Van Ho- 
gendorphal gelukt genoeg punten te vergaren 
voor promotie naar de lste klasse. Dat is een 
geweldig resultaat, maar de ploeg gaat o.l.v. 
de nieuwe coach Kees van Vliet ook nog pro- 
beren om kampioen te worden. En daar kunt 
u getuige van zijn. Op 25 februari speelt Spor- 
ting West 1 tegen de naaste concurrent de 
Zwaluwen uit Hilversum in de Van Hogen- 
dorphal om 13.55 uur (komt u een uur eerder, 
dan ziet u ook ons tweede team spelen tegen 
Groen Geel uit de Wormer). Over de resulta- 
ten zult u zeker weer lezen in de landelijke dag- 
bladen.
Niet alleen ons eerste tam doet het zeer goed, 
ook het 7e team, waarin de routiniers van 
Sporting West spelen, zijn onlangs kampioen 
geworden en de R-pupillen, dat zijn de 7- en 8 
jarige benjamins van de vereniging, hebben op 
3 maart grote kans op het behalen van de titel. 
Binnenkort is de zaalcompetitie afgelopen en
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FAŞİZME VE IRKÇILIĞA KARŞI SEMTTE PLATFORM
ların düzenlenmesi ve şika- 
yetlerin ciddiye alınması. Bu 
ana kadar kısa ve uzun süre 
içerisinde nelerin ya?ılması 
gerektiği kararlaştırıldı.
- Platform bölgede düzenlenen 

etkinliklere bilgilendirme 
kitapçıklarıyla katılacak.

- Faşizmi veya ırkçılığı des- 
tekleyen politik seçimlere 
katıldığında onlara karşı 
büyük bir kampanya açarak 
engellemek.

- Anma gülerine katılmak.
25 şubat grevi, 4/5 Hayıs 
kurtuluş günü, 21 Mart Ulus- 
lararası ayrımcılık ve ırk- 
çılığa karşı beraberlik, 20 
Ağustos (Kerwin Duinmeyer an- 
ma günü). 17 Şubatta semtte 
 zamanki faşizm ve şimdiki ه"
faşizm" adlı bir tartışma 
toplantı düzenlenecektir. 
Platforma katılanlar şimdiye 
kadar karalaştırılmış çalış- 
malarını yürütecekler.
Bu platform hakkında daha ay- 
rıntılı bilgi isteyenler Pas- 
cal Boessen (tel: 881387) ve- 
ya Essa Reijmers (Semt mer- 
kezi Spaarndammer- en Zeehel- 
den semti, saat 09.00-12.00 
arası tel:829773) arayabilir- 
ler.

cak. Bölgede yaşam ortamını 
düzeltmek üzere mevcut olan 
ayrımcılığın ve önyargıların 
yok edilmesine çalışılacak. 
Platformun fikrince ırkçılık 
ancak birçok alanda aynı za- 
manda çalışmakla yok ebilir. 
örneğin: Bilgilendirme, poli- '• 
tik baskı, okullar ile görüş- 
me, tartışma günlerinin dü- 
zenlenmesi, kültürel çalışma

çaktır.
20 Aralıkda yapılan toplantı- 
da, semt merkezinde semtte 
bulunan kurumlar, örgütler ve 
semt sakinleri bir platform 
kurdular ve ö n ü m ü z d e k i dönem- 
de nelerin yapılması gerekti- 
ğini tartıştılar.
Bu bölgede çalışmalar yapacak 
platform seçimler önecesi ve 
sonrası aktif olarak çalışa

Aralık ayında faşizme ve ırk- 
çılığa karşı Amsterdam'da bir 
platform kurulduğunu bildir- 
miştik. Bu arada son aylarda 
Amsterdamın derişik semtle- 
rinde Faşizme ve Irkçılığa 
karşı platformlar kuruldu: 
Oud-West semti, de Pijp, Doğu 
ve şimdide bizim semtimizde. 
Bu Platform çalışmalrını Böl- 
ge Belediye binasında yapa-

WESTERPARK BÖLGESİNDE EĞLENCE VE TANITIM
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سمسم

Yeni bölge belediyesi 17 
Martta semt sakinlerini "Sem- 
te Bakiş" adı altında büyük 
bir tanıtım günü düzenleye- 
çektir. 1 ©caktan itibaren 
Staatslieden semti Spaarndam- 
mer semti, Hugo de Groot sem- 
ti ve Zeehelden semtlerini 
içine alan bir Bölge Beledi- 
yesi oluşturulmuştur. Bu anda 
or tal ama  200 memur bu s e mt ler  
İçin çalışmakta. Ve 21 Martta 
yapılacak olan seçimlerde 
semt sakinleride yönetimi se- 
çinleride yönetimi seçecek- 
tir. Bu yeni idare sisteminin 
amacı halka daha acık olup 
hizmet etmektir. Bu yenilik- 
ler beraberinde getirdği SO- 
rular veya tartışılması gere- 
ken birçok konular olduğu dü- 
şüncesinden çıkarak Semtmer- 
kezi Spaarndammer-/Zeehelden 
ve semt merkezi Staatslieden- 
/Hugo de Groot semti, yeni 
Bölge belediyesinde görevli 
olan memurlar ve politik par- 
tiler, Westerpark da bulunan 
Bölge Belediye binasında bir 
tanıtma ve bilgilendirme günü
d ü z e n l e y e c e k t i r  ٠

Üç ؛ا>اآ  grup
Bu günde politik partiler, 
memurlar ve semtte bulunan 
kurumlar ve örgütler kendile- 
rini tanıtacaktır. Politik 
partiler 21 Martta olacak se- 
çimlerden sonra bir meclis o- 
luşturarak semti ilgilendiren 
konular hakkında karar ala- 
caklar. örneğin; bütçe başvu- 
rulan. Devlet okullarının 
idaresi, izin belgesi, şehir 
yenilenmesi ve çevrenin ba

،LTİCACLIAR İÇİN ÇA^ŞMA KURUMU
bulunuyoruz. Daha fazla bilgi 
isteyenler bizi şimdilik
se m t m e r k e z i  Van H al ls t r a a t 81
?el: 821133 den arayabilir- 
ler.

□E BINDING
11 mart 1 وو0'ةه  buurthuis De 
Binding ?ürk aileleri için 
bilgilendirme ve eğlence dü- 
zenliyor. Bu bilgenledirme 
yerel belediye konusunda ola- 
cak. Program pazar günü saat 
14.00'de başlayacak. Adres: 
de tfittenstraat 27. Program:

- Açılış
- Slayıt (dia) gösterisi
- Müzik (eğlence)

üzere semt sakinleri için 
bilgilendirme günleri dü- 
zenlemek. İlticacıların gel- 
diği ülkeler hakkında bilgi 
vermek ve ilticacılar hakkın- 
da m u h a k k a k  yazmak, v.s.

Amsterdamın diğer semtlerin- 
dede burası gibi Danışma ku- 
rumları kurulmuştur. Bu ku- 
rumlar ASKV (Amsterdam îlti- 
cacılar Dayanışma Komiteleri) 
ile iş birliği yapmaktadır. 
Aynı zamanda Refugium kurumu 
ilticacılara parasal durumda 
yaryardımcı olmak için zaman 
zaman para toplar. Böyle bir 
Danışma Komitesinin başlangıç 
döneminde çok yardıma ihtiya- 
cı vardır. Bize yardımcı ol- 
mak isteyen kişilere çağrıda

Bu kurumun ilticacıların po- 
litik anlamda sorunları ÇÖ- 
zümleme amacında değil, ancak 
semtte oturan ve kaçak bulu- 
nan ilticacılara yardımcı ol- 
mak istiyor, örneğin; ev, U- 
cuz yemek yemek, ücretsiz sa- 
ğlık bakımı v.s. Semtte otu- 
ranların yardımıyla ilticacı- 
larla işbirliği yaparak ger- 
çekleştirmek. İstediğimiz ça- 
lışmalar şunlar:

Pratik: Hollandaca dil kursu- 
ev eşyalarının toplanması ve 
kaçak ilticacılalara oturmak 
için evin sağlanması. Gibi.

İçeriği olarak: Hollanda da 
ilticacılar ilgili olan po- 
litik gelişmeleri anlatmak

ni anlatacaklar. Yeni olmayan 
fakat önemli olan semtte bu- 
lunan kurumlar ve örgütler 
her alandaki çalışmalarını 
anlatacaklar.

Program

Günün program içeriği tam o- 
larak kesin değil. Daha sonra 
gazetede açıklanacaktır. Bu 
anda planda olan etkinlikler 
şunlar:

- Politik parti ve semt 
sakinleri arasında 
tartışma.

- Spor
- Tiyatro
- M üz ik
- Ağaçların dikilmesi
- Bilgilendirme pazarı 
-Bölge Belediye binasının

açılışı.

kak çöplerinin toplanması, 
pasaport, konut ve sokak ba- 
kımı ile ilgilenmektedirler. 
Bu günde hangi memurların ol- 
duğunu ve onlara nasıl ve ne 
zaman başvurmanız gerektiği-

kımı.
Bu günde politik partiler se- 
çim prograları ve önümüzdeki 
dört yıl içerisinde neler ya- 
pacaklarını anlatacaklar. Be- 
ledyede çalışan memurlar SO-
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FILMHUIS CAVIA KERKEN BUURT
Heb je ^؛n in een praatje, 

een krantje, een kop koffie 
en even een paar mensen 

zien aan het begin van 
de dag, dan kan dat in
“ De Schakel”

de Wittenkade 109, 
elke maandag van 10 tot 12

DENOORD-AFRIKAANSE FILM
die alhoewel ze in geruime mate geprodueeerd 
worden en regelmatig op be)angr؛jke interna- 
tionale filmfestivals prijzen in de wacht slepen, 
niet of nauwelijks in het Nederlandse filmcir- 
cuit te zien zijn. Reden voor filmhuis Cavia 
om er aandaeht aan te besteden. Voor deze ge- 
legenheid hebben we drie films uitgekozen.

M UZIEK^KAAl
Iedere vrijdagavond van 22.00 t/m  2.00 uur is 
er open Jamsessie voor ervaren muzikanten. 
03 maart zaterdag Thorny Crownrock /  2,50 
10 maart zaterdag Wolfshead roek /  2,50
17 maart zaterdag New Rizing Sun rock/ 2,50 
24 maart zaterdag extra Smeikels symfonische 

röck ƒ 2,50
31 maart zaterdag Six Pec Blues rock /  2,50 
Altijd vanaf 22.00 uur. Muzieklokaal, De Wit- 
tenstraat 27, te!.: 848672.

daar natuurlijk bij. Maar zoals Langston Hug- 
hes het zegt: “ De Blues ؛s een sombere muziek- 
soort, hetgeen echter niet wegneemt dat wan- 
neer zij gespeeld wordt, de mensen lachen.” 
Met live-muziek van Jan Wouter ©ostenrijk 
(gitaar), en Henri de Vries (sax). 
Voorprogramma: Light verse dichter Ruben 
van Gogh.
Meer informatie: Jeffrey Meulman, 
050-135265/136571.

ZAAL 100
©p zaterdag 10 maart in Zaal 100, De Wit- 
tenstraat 100, treedt Jeffrey Meulman op in 
“ Tommy j. Blueheart” (Wachten op een en- 
gel). Aanvang: 20.30 uur. Entree: /  7,50.
De Blues staat centraal in deze indringende 
monoloog van de jonge theatermaker Jeffrey 
Meulman. Drank, eenzame nachten, regen- 
achtige dagen en gierende saxofoons horen

G-TABAKOV

vJASOLOVEI
IGEROHANVAN

CHAROV

Aanvang van de films op woensdag om 1 3 0 و.  
uur en 22.00 uur, op 16 en 17 maart zoals ver- 
meld. Entree 5 gulden.16 ءه en 17 maart: 1 
film 5 gulden, 2 films و gulden, 3 films 12 gul- 
den. Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 52'.

©p vrijdag 16 en zaterdag 17 maart organiseert 
filmhuis Cavia een weekend van de Noord- 
Afrikaanse film. ©ndanks het feit dat grote 
groepen uit dat gebied al geruime tijd in Ne- 
derland wonen is hun kültürele erfgoed nog 
nauwelijks doorgedrongen in onze samenle- 
ving. Dit geldt ook in sterke mate voor de film,

PROGRAMMA MAART
7 maart:
©blomov, regie: Nikita Mikhalkov 
14 maart:
Bolwieser, regie: R.W. Passbinder

16 en 17 maart:
DE N©©RD-APRIKAANSE P1LM 
 -uur - A،cha (Marokko), regie: Jillali Fer س.20

hati
22.00 uur -L’ombre de la terre (Tunesië), re-

gie: Taib Louhichi
24.00 uur -kes dupes (Egypte), regie: Tewfik

Saleh (Engels ondertiteld)

21 maar«؛
Distant voices still lives, regie: T. Davies 
28 maart:
Nadzor, regie: Wieslaw Saniews^i

O Z O ء   I 2 S 6 A J  
5ARPHATiPAR^44- 9ة ة2و8

ء ٦

5jRPu^&M؛seayıce ve

س ا م س PoM ء P&Rp/taAvoNP1

WOL EN FOURNITURENSHOP
Fannius Scholtenstraat 61-63 tel. 864908

Alles op het gebied  
van wol en fournituren

Wij zijn uitgebreid meteen grote 
collectie mode$toffen

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 844102

Z I E K E N F O N D S
L E V E R A N C I E R

TEL.: 865878NASSAUSTRAAT 39,

آ م1ء م م م ر ال # ء

ء إلإ ؤ ء ء ب ؤ ؛ أ ص ص م ص ح

Spare-ribs elité met sausjes,
gepofte aardappel en salade /  12,50
Iedere woensdag mosselavond.
Ine. salade, sausjes en maisbrood pp. /  14,50

ETEN ٢٥٢  MIDDERNACHTLÜNCH ٧/  ̂ 11.00 ٧٧٢

VANDAAG GEBRACHT, 
MORGEN K1AAR.

FOTO SPIEKERMAN v  
2e Nassaustraat 38, tel. 86 01 37

٠ ٠

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
^ o o r^ e e n  S ta a lla s

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKELEN 

GEREEهSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

Er i s  maar één echte ijzerwinkel و̂ه 
in uw buurt. Dat weet u toch أءأ

^e NASSAUSTRAAT 44  TEL

KODAK SÜKTSNELPRINT. KWALITEITEN SNELHEID GAAN HANDIN HAND.

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u  DENKT

Elke ^٧٥٢١̂  □e Wittenkade 90-96 tel. 864919

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT
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WATSTEMTUOP 21 MAART?
GROEN LINKS
John Sedney
Groen Links Westerpark bestaat nog niet zo 
lang, maar is een sa^nwerkingsverband van 
verschillende politieke partijen uit het stads- 
deelgebied. John Sedney is op de zesde plaats 
gekozen en rekent er op in de Deelraad te ko- 
men. Hoewel John zei؛ vindt dat iedereen die 
het programma heeft gelezen niet anders kan 
besluiten dan op Groen Links te stemmen, ver- 
telt hij dat de verwachting is dat ze 7 ه ف  zetels 
zullen halen.

Groen Links bestaat uit een aantal partijen en 
gr©epen: CPN, PSP, PPR, Progressief Mi- 
grantenblok en Ve،en؛g؛ng Groen Links. Gp 
gemeenteniveau en sinds een halfjaar ook lan- 
delijk, werken deze partijen al samen. Op 
buurtniveau waren het echter tot ongeveer een 
jaar geleden nog aparte partij-afdelingen, die 
slechts incidenteel met elkaar te maken had- 
den. Omdat de meeste leden van Groen Links 
elkaar een jaar geleden nog nauwelijks ken- 
den, moet de oprichting toch tamelijk ingrij- 
pend geweest zijn. John Sedney: ‘We hebben 
elkaar eigenlijk heel spontaan gevonden. Toen 
ik voor het eerst op een vergadering kwam, 
had er al enkele keren overleg plaatsgevonden, 
maar ik had het gevoel dat ik meteen werd op- 
genomen. Omdat ik dat nog wel eens anders 
meemaak, sprak het me enorm aan. Ik was, 
samen met iemand anders, vanuit het Progres- 
sief Migrantenblok, naar de vergadering ge- 
gaan en we hadden eerlijk gezegd aardig wat 
noten op onze zang. Dat was helemaal geen

ment, dat is jaar in jaar uit gebeurd. Daarmee 
krijg je dus een zeer eenzijdige samenstelling 
van de buurt.’
Op de kieslijst voor het stadsdeel Westerpark 
heeft de VVD geen buitenlander vertegenwoor- 
digd maar dat betekent volgens Arjen niet dat 
de VVD minder zou doen voor allochtonen 
dan partijen die wel een buitenlander op de 
lijst hebben. Toch is hij een beetje sceptisch 
over het buitenlandersbeleid: ‘Er zitten relatief 
meer buitenlanders bij PvdA en Links Ak- 
koord, dat heeft ermee te maken dat heel veel 
mensen denken dat ze daar beter afzijn. Als je 
kijkt hoe het werkelijk is, dan kun je er toch 
vraagtekens bij zetten. Er is jaar in jaar uit in 
de Gemeenteraad gezegd: wij doen van alles 
aan minderheidspolitiek, daar is heel veel geld 
aan besteed. En als je kijkt wat het resultaat 
daarvan geweest is dan is dat eigenlijk nul ...’ 
Het sluitstuk van het W D-verk؛ez؛ngspro 
gramma draagt de naam ‘Kunst en Cultuur’. 
Als het aan de VVD ligt zou het ook de sluit- 
post van de begroting worden want: ‘de stads- 
delen hebben slechts weinig financiële ruimte 
om aktiviteiten op kunst- en cultuurgebied te 
ondernemen of te ondersteunen.’ Zoals vaker 
bij de VVD hoopt men dat het bedrijfsleven 
zich nog meer om deze sector zal gaan bekom- 
meren. Concrete plannen om de hier in de 
buurt aanwezige ‘potentie’ — want die ziet Ar- 
jen hier wel — aan te wenden zijn er niet. Sail- 
lant is het idee om hier eens een, al dan niet 
permanente, expositie in te richten met de 
kraakbeweging, de woningspeeulatie en -nood 
als onderwerp. Aanvankelijk dacht men de 
tentoonstelling tot ‘Kraakmuseum’ te dopen. 
De naam was nog niet bedacht of krakers lie- 
ten nog eens van zich horen en bezetten het 
stadsdeelkantoor.

Dick van Putten.

mers’ komen te spreken. Gerregien roept een 
aanrandingszaak van afgelopen zomer in her- 
innering en betreurt het dat het slachtoffer niet 
te hulp werd geschoten: ‘Je krijgt dan een 
beetje een beeld hoe zo’n buurt in elkaar zit. 
Ieder voor zich, God voor ons allen. Er wonen 
heel veel alleenstaanden, die echt daar alle- 
maal korter dan een jaar wonen en of van plan 
zijn weer snel weg te gaan. Ze zijn overdag 
nooit thuis. Ze komen echt na hun werk thuis

en ’s morgens vroeg gaan ze weer weg! Ik denk 
dat dat yeel te maken heeft met woningbeleid. 
Als je dan bouwt, bouw dan ook eens een keer 
wat koopwoningen! ‘Ik vraag me af hoe snel 
Gerregien in Wassenaar woont wanneer het 
wil vlotten met haar bestuurlijke carrière. Ar- 
jen voegt hier aan toe: ‘Je moet het hele demo- 
grafische spectrum van de tevolkingsopbouw 
bedienen. Je moet je niet richten op een seg-

als buurtbewoner kunt vragen wat heeft die 
voor de buurt gedaan. Ik kan me verschrikke- 
lijk storen aan politici die de buurt in gaan en 
dan een plattegrond nodig hebben, geen 
school of buurthuis weten te vinden en nooit 
iets gepresteerd hebben in de huurt ”

-  Wat is voor de VCN belangrijk in deze 
buurt?
“ Een leefbare buurt, zowel de woningen als de 
woonomgeving. De stadsvernieuwing moet 
doorgaan maar ook de opknapbeurten. Be- 
taalbare huren, bewoners mobiliseren om daar 
aktie voor te voeren. Vuile grond moet opge- 
ruimd worden. Grote bedrijven die overlast 
bezorgen moeten de buurt uit, meer kleine be- 
drijfjes in de buurt. Wat onderwijs betreft: 
eindelijk eens een vwo afdeling bij het Mar- 
canticollege en ook eindelijk eens nieuwbouw 
voor die school. Want zoals het er nu uitziet, 
dat is belachelijk, de voor kant hardstikke leuk 
geschilderd maar de achterkant gewoon bruin 
omdat het geld op was. We moeten als buurt 
gewoon een goeie middelbare school hebben. 
Ook willen wij graag een continu-rooster op de 
lagere scholen, zodat alle kinderen tussen de 
middag opgevangen worden, nu is dat nog 
voornamelijk vrijwilligerswerk. Dat is wel on- 
geveer het belangrijkste. De buurtbewoners 
moeten via inspraak overal zoveel mogelijk bij 
betrokken worden.”

-  Hebben de gebeurtenissn in de Oostblok- 
landen محءم/سمآ op jullie partij?
“ Ik denk van niet, wat daar nu gebeurt is juist, 
er is daar van alles wat niet goed is en dat moet 
veranderd worden, het is een groot tekort van 
het bewind van die landen. Maar ik vind niet 
dat je hierdoor moet zeggen dat communist 
zijn een schande is. Communisme is voor mij 
dat een land vanuit de arteiders geregeerd 
wordt, in tegenstelling tot het kapitalistische 
systeem. Ik vind het goed dat onze partij er is 
voor het evenwicht, dat er niet alleen vanuit 
één syteem gedacht wordt. Je moet ook niet 
vergeten dat wij communisten in Nederland 
zijn, dat dat iets heel anders is dan in die ande- 
re landen. Waar wij voor staan is dat je pro- 
beert de macht bij de arbeidersklasse te bren- 
gen en dat we altijd tegen privatisering zullen 
blijven.

Annemarieke Oldehave

uit de vredesbeweging. Alles bij elkaar waren 
wij dus tegen Groen Links en wilden zelfstan- 
dig blijven. Dat mochten we als afdeling via de 
ledenvergadering ook zelf beslissen. Op niet zo 
democratische wijze is toen bsloten dat de 
CPN bij Groen Links zou gaan. Toen is de 
VCN ontstaan, dat deel van de communisten 
die niet meer met de partij wilde omdat ze het 
niet met Groen Links eens waren. We hebben 
besloten om zelfstandig met de deelraadverkie- 
zingen mee te doen, vooral ook in deze wijk, 
waar de CPN altijd de tweede partij is geweest, 
achter de PvdA.”

-  Geen partijen maar personen 
“ Iemand die bezig is met politiek in de buurt 
is voor mij iemand die gewoon zegt wat ie be- 
doelt en wel zo dat iedereen begrijpt waar hij 
’t over heeft. Toen ik in de Gemeenteraad zat 
kwam er een keer iemand van de publieke tri- 
bune die zei: Mevrouw van der Drift, u bent de 
enige die ؛أ  kon volgen. Dan denk ik: zo Tien, 
je huiswerk goed gedaan want daar zit ik toch 
voor! En niet voor mensen die alles al weten 
want die kunnen de weg zelf wel vinden. Wat 
ik ook belangrijk vind aan deelraadpolitiek is 
dat je niet moet kijken naar politieke partijen 
maar naar personen die je kent en waarvan je

VCN,
Tinievan der Drift
De lijstaanvoerder van de Verenigde Commu- 
nisten Nederland is Tinie v.d. Drift. Zij woont 
al haar hele leven in de buurt. Ze is geboren in 
de Van der Hoopstraat en heeft daar 40 jaar 
gewoond. Nu woont ze sinds 6 jaar op de Mar- 
cantilaan. Als kind zat ze op de Van Bosehen 
school, al op haar 15e was ze aktief ANJV lid 
en op haar achttiende werd ze CPN lid. Ze 
heeft jarenlang van alles gedaan in de buurt op 
partijnivo en de laatste jaren zat ze voor de 
CPN in de Gemeenteraad. En nu dus lijsttrek- 
ker van de VCN voor de de^rodverkiezingen.

-  Wat is de VCN  ٧٠٠٢ een partij?
Tinie v/d Drift: “ Om dat uit te leggen moet ik 
eerst wat geschiedenis vertellen. Een paar jaar 
geleden ging de CPN samen met de PSP en de 
PPR in het Links Akkoord. Nu dus Groen 
Links. Een aantal mensen was het daar hele- 
maal niet mee eens, ik dus ook niet. Ik ben wel 
voor samenwerking met andere partijen maar 
niet altijd. De communistische partij is een ac- 
tiepartij, die vanuit de basis gevoed moet wor- 
den en de beweging moet ook in die basis bezig 
zijn. Ik vind dat Groen Links alleen parlemen- 
tair bezig is, niet aktief in buurten of bedrij- 
ven. Als ik een advertentie van de PPR lees in 
de wijkkrant waarin ze mensen oproepen om 
lid te worden denk ik krijg de klere, de PPR, 
daar hebben we nooit iets van gehoord hier in 
de buurt, die bestaat hier in feite helemaal 
niet. Nu komen de deelraadverkiezingen, gaan 
ze ineens zieltjes winnen. Hetzelfde met het 
CDA, die gaan de mensen van de k e rk g en o o t-  
schappen briefjes sturen om lid te worden. Dat 
is niet de bedoeling van de deelraad volgens 
mij, die is bedoeld voor partijen en groeperin- 
gen die aktief zijn in de buurt en bekend zijn 
bij bewoners. De PPR en PSP hadden hier 
nooit iets in te brengen. De CPN daarentegen 
is al jaren aktief in deze buurt, de mensen ken- 
nen ons, we hebben veel bekende koppen waar 
de mensen vertrouwen in hebben. Zoals bij- 
voorbeeld Mien van der Meijden uit de 
Spaarndammerbuurt, een belangrijke vrouw

غشهم

ص

٧ ٧ □ ,
Arjen Rijpkema 
Gerregien Geveke
‘Als ik kijk naar Amsterdam, dan is dat een 
stad met een hoog werkloosheidspercentage. 
Als ik kijk naar de buurt waarin wij zitten dan 
ligt dat percentage relatief nog ؛ets hoger. 
Werkloosheid is natuurlijk ook een heel groot 
probleem voor de buurt. Het heeft heel veel te 
maken met de social-maatschappelijke posi- 
tie. Voor ons (de VVD; red.) is het heel belang- 
rijk om zo veel mogelijk voor de werkgelegen- 
heid van de grond te krijgen.’ Dit is het ietwat 
vage antwoord van Arjen Rijpkema, lijsttrek- 
ker van de VVD, op de vraag wat de VVD van 
plan is te gaan doen aan werkloosheidbestrij- 
ding in onze buurt. Concreet zou het er op 
neerkomen dat de overheid zich samen met 
werkgevers en werknemers gaat bemoeien met 
de w^loosheidsproblematiek.

Veel hoop wordt gevestigd op het onlangs 
door B en w geloodste IJ-oeverprojekt. Voor 
met name kleinschalige ondernemers in stads- 
deel Westerpark zou veel werk zijn weggelegd 
rond dat ambitieuse plan. Daarnaast verwacht 
de VVD veel heil van per bus georganiseerd 
groepsvervoer waarmee werknemers in de 
buurt op een snelle manier naar die plekken 
kunnen worden gebracht waar werkgelegen- 
heid zich voordoet. Arjen: ‘Wat de mobiliteit 
van werklozen betreft, die is natuurlijk heel 
beperkt. Als het werk niet direkt in de omge- 
ving is dan is men weinig geneigd om verder te 
kijken.’
Om een bijdrage te leveren aan de oplossing 
van het fileprobleem denkt de VVD er goed 
aan te doen meer woongelegenheid te bieden 
aan forensen die in Amsterdam hun werk vin- 
den. Een milieuvriendelijk idee maar welke 
buurtbewoner zal ermee instemmen dat ook 
forensen kunnen meedingen naar de toch al 
schaarse woonruimte? Daarnaast zou het in- 
stellen van een beheerscoördinator per buurt 
de leefbaarheid moeten verbeteren. Voordat 
nu de buurt betrokken raakt bij het te voeren 
beleid moeten er eerst heel ernstige klachten 
zijn. Gerregien Geveke, nummer drie op de 
lijst: ‘Als die buurtcoördinator er niet is dan 
moeten die klachten wel zo ernstig worden dat 
men eindelijk zal zeggen ‘we stappen naar die 
instantie toe om te vertellen wat wij ervan vin- 
den’, hetzij bij de politie, hetzij bij de gemeen- 
teraad. Heb je een buurtcoördinator dan komt 
het overleg eerder van de grond.’ Stadswach- 
ten zouden de veiligheid op straat kunnen ver- 
hogen. Rijpkema ziet zo’n baan vooral als 
opstapfunktie waarna velen doorstromen naar 
het bedrijfsleven: ‘Er is een groot tekort aan 
veiligheidsmensen. Mensen kunnen worden 
opgeleid, heben ervaring en heel veel gaan dan 
door naar particuliere veiligheidsdiensten.’ 
Relatief veel mensen vestigen zich maar voor 
korte tijd in het stadsdeel Westerpark. Volgens 
de VVD werkt dit negatief op de leefbaarheid 
in de buurt. Het vermanende vingertje ont- 
breekt nog maar net als we over de ‘doorstro-
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lende mogelijkheden. ‘Wat heel belang^jk ؛$, 
is dat je als deelraad achter je eigen bewoners 
gaat staan. Als je zelf niet genoeg macht hebt 
om verbeteringen door te voeren, dan heb je 
de taak om te proberen de Gemeente o؛ des- 
noods het R؛jk te overtuigen. Wij hebben hier 
tenslotte met mensen te maken, terwijl het op 
groter niveau toch voornamelijk om getallen 
gaat. Als je voor deze buurt kiest moet je des- 
noods tegen je grote broer in de gemeenteraad 
in durven gaan.’

Judy Spook

heid. John: ‘De stadsvernieuwing in de Staats- 
liedenbuurt moet wat mij betreft versneld wor- 
den doorgevoerd evenals de uitbreiding van 
het Westerpark. Als je echter wilt dat bewo- 
ners daar zeggenschap in hebben, zul je de in- 
formatie moeten verstrekken en zul je toch 
weer wat geduld moeten hebben.’
¥oor het verbeteren van de werkgelegenheid 
kan een deelraad voornamelijk stappen onder- 
nemen binnen het ei؟ en personeelsbeleid. Wat 
betreft het bedrijfsleven kun je minder eisen 
stellen, maar John ziet dan toch ook verschil-

zingsprogramma’s van d'e PvdA voor de ge- 
meenteraad en andere deelraden bekeken en 
daar ook het één en ander van overgenomen. 
Daarin stonden goede dingen en het zonde van 
de tijd en het geld om daar niets mee te doen.’

De Partij van de Arbeid kan er praktisch zeker 
van zijn dat ze de grootste partij zal worden, 
omdat er veel stemmers in dit stadsdeel wonen. 
Riet Ariaans: ‘Daar heeft de afdeling ook wel 
veel voor gedaan. We hebben ons de afgelopen 
jaren bijvoorbeeld ontzettend ingezet voor de 
nieuwbouw en renovatie. Het is echter soms 
wel beangstigend dat je de grootste partij 
wordt. We hebben in de afdeling dan ook vaak 
besproken hoe we daar mee om moeten gaan. 
We willen namelijk niet de macht, om het zo 
maar eens te zeggen, maar er voor zorgen dat 
de deelraad een zo breed mogelijk draagvlak 
heeft. Ik wil best toegeven dat het gemakkelijk 
praten is als grootste partij, maar ik denk dat 
we geen onredelijke partner zijn.’
Het belangrijkste onderdeel van het program- 
ma is voor Riet de inspraak van bewoners. ‘Ik 
zou niet anders willen. De decentralisatie — 
positief bekeken — houdt in dat het bestuur 
dichter bij de burgers komt. Dat betekent voor 
ons ook dat de burgers een vinger in de pap 
moeten krijgen. En dus niet alleen de politieke 
partijen, maar iedereen. Je moet dan als deel- 
raad commissievergaderingen beleggen waar 
bewoners kunnen inspreken en hun mening 
kenbaar kunnen maken. Ik denk dat wij wat 
betreft de inspraak vrij ver willen gaan. De 
PvdA gaat ervan uit dat alle mensen een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Het zou dus 
kunnen gebeuren dat bewoners bepaalde za- 
ken met de ambtenaren bespreken en dat wij 
ons daar niet direkt in zullen mengen.’
Riet Ariaans heeft nog niet de programma’s 
van alle partijen gelezen, maar weet wel dat 
ook de andere partijen de inspraak van bewo- 
ners hoog in het vaandel dragen. ‘Ik ben er dus 
wel optimistisch over. Natuurlijk ben je in het 
begin heel idealistisch. Pas over 4 of 8 jaar kun 
je echt beoordelen wat ervan is terechtgeko- 
men. Gelukkig hebben we hier een goede 
groep gemotiveerde ambtenaren. Dat is heel 
belangrijk, ook voor buurtbewoners, want zij 
zullen het toch allemaal moeten uitvoeren. Als 
je het met hen goed kunt vinden ben je al voor 
60% klaar.’
Een ander belangrijk punt, naast de stadsver- 
nieuwing, is voor de PvdA de werkgelegen- 
heid. Riet noemt in dit verband de BOM 
(Buurt ©ntwikkelingsMaatschappij) uit de 
Spaarndammerbuurt, die zich bezighoudt met 
de ontwikkeling rond de IJ-oevers. ‘We willen 
dat de buurt zoveel mogelijk profijt zal trek- 
ken van de IJ-oevers. De werkgelegenheid en 
bedrijvigheid in dit stadsdeel zal er door moe- 
ten verbeteren. Dat betekent dat de buurt er 
zeggenschap over moet hebben en er dus zo- 
veel mogelijk inspraak gegeven moet worden. 
Hoewel dat waarschijnlijk niet altijd gemakke- 
lijk zal zijn, moet je het toch blijven probe- 
ren.’

Judy Spook

zie ook pag. 12

PvdA
Riet Ariaans

De Partij van de Arbeid ؛s in het stadsdeel 
Westerpark de grootste partij. De verwaehtin؛؛ 
!s dat ze 8 â 10 zetels zal halen op het totaal
van 23.
Riet Ariaans is kandidaat voor de deelraad en 
staat als 6e op de lijst. Ze woont pas twee jaar 
in de Hugo de Grootbuurt, maar heeft door de 
voorbereiding van de deelraad de buurt goed 
leren kennen.

Riet Ariaans: ‘Toen ik hier twee jaar geleden 
kwam wonen ben ik in de werkgroep onder- 
wijs en welzijn aktief geworden. Deze werk- 
groep bereidde het verkiezingsprogramma op 
deze terreinen voor. Zo hadden we nog meer- 
dere werkgroepen. Deze zijn met instellingen 
gaan praten om de problemen, eisen en wensen 
te inventariseren. Ik ben zelf naar hi[»rthi[j- 
zen, verzorgingstehuis en scholen geweest. We 
hebben daarna het programma samengesteld 
en dat is aan de leden voorgelegd. Daarna heb- 
ben we een openbare vergadering gehouden 
om het conceptprogramma te bespreken met 
iedereen die daar belangstelling voor had. De 
opkomst was heel groot, dus dat heeft aardig 
wat opgeleverd. We hebben ook de verkic-

hier serieus aandacht aan te kunnen besteden 
terwijl er geen enkele vrouw verkiesbaar is? 
‘Dat heeft niets te maken met het feit of hier 
wel of niet een vrouw zit. Ik vind het echt een 
heel bekrompen, ouderwets standpunt wan- 
neer je zou zeggen dat alleen vrouwen voor 
vrouwen op zouden komen.’ Maar bij verdere 
ondervraging blijkt dat toch iets anders te lig- 
gen: ‘we hadden heel graag een vrouw erbij ge- 
had maar die was helaas niet te vinden in deze 
wijk. Om hier een lijst voor elkaar te krijgen 
was al een hele moeite, dus laat staan dat we 
er nog een vrouw op krijgen.’ Die andere min- 
derheid is wel vertegenwoordigd; op de vijfde 
plaats van de lijst staat een buitenlander. 
Wanneer we over details in de buurt komen te 
spreken bekruipt mij het gevoel dat deze twee 
kandidaten niet veel idee hebben van wat er in

ben stukken geschreven over bepaalde onder- 
werpen. Door een redaktiekommissie zijn deze 
bekeken, bijgesteld en samengevoegd en daar- 
na aan de leden voorgelegd. In januari is het 
programma aan alle buurtgroepen en -instel- 
lingen ter beoordeling gegeven en op een ver- 
gadering besproken. ‘We hebben behoorlijk 
wat reakties gehad en we zijn daar ook geluk- 
kig mee; je raakt daardoor goed geinfor- 
meerd.’

Wat is het voornaamste verschil tussen het 
programma van Groen Links en andere par- 
tijen?
John: ‘Het feit dat wij duidelijke keuzes ma- 
ken. Ons programma verschilt niet zoveel van 
dat van de PvdA, maar ik denk dat wij wat be- 
treft de invulling ervan duidelijker zijn en min- 
der vrijblijvend. Een voorbeeld is de ‘positieve 
aktie’, zowel voor migranten als voor vrou- 
wen. De PvdA is daar net als wij een v o o rs ta n - 
der van, maar z؛j geven niet aan hoe dat dan 
uitgevoerd moet worden; wij zijn daar duide- 
lijker in .‘Als belangrijkste doelstelling van 
Groen Links noemt John de participatie van 
bewoners. De wensen van de bewoners moeten 
prevaleren in het beleid. ‘Dat zal natuurlijk 
niet direkt merkbaar zijn, want je kunt niet al- 
les meteen veranderen; je hebt te maken met al 
bestaande afspraken.’ Het is voor Groen 
Links van belang dat zoveel mogelijk mensen 
betrokken worden bij het beleid. John: ‘Als je 
’s morgens opstaat doe je eigenlijk al mee met 
de politiek. Ik denk dat je als je met buurtbe- 
woners wilt samenwerken dat je dan dus ook 
iedereen erop moet attenderen dat ze hun stem 
kunnen laten horen en op die manier een we- 
zenlijke bijdrage kunnen leveren.’
Andere belangrijke punten zijn voor Groen 
Links de stadsvernieuwing en de werkgelegen-

punt, bleek toen, omdat onze eisen aansloten 
bij wat er al in het programma stond.’
Bij de invulling van de kandidatenlijst werd 
oorspronkelijk gedacht om de verschillende 
partijen evenredig te vertegenwoordigen. Al 
vrij snel werd dat echter losgelaten. John: ‘Dat 
is ook een voorbeeld hoe soepel de samenwer- 
king verlopen is. We hebben erop gelet dat er 
voldoende vrouwen en migranten verkiesbaar

zouden zijn, maar er geen rekening meer mee 
gehouden van welke partij mensen oorspron- 
kelijk al^omstig waren. Het had bijvoorbeeld 
kunnen gebeuren dat de eerste vier kandidaten 
allemaal van de CPN zouden komen, dat 
maakte voor ons niet uit, we zijn tenslotte al- 
lemaal van Groen Links.’
Het verkiezingsprogramma van Groen Links is 
al enige weken klaar. Verschillende leden heb-

Op 21 maart a.s. اااااااا“اا  alle bewoners van Spaarndammer-, Zeehelden-, Hugo de 
(•root- en St^sliedenbuurt gaan stemmen voor de verkiezing van de onlangs get'nstal- 
leerde stadsdeelraad, genaamd Westerpark. Hierop vooruitlopend stelt de Staatskrant 
u in staat kennis te maken met enkele kandidaten van PvdA, Groen Links, VCN, 
Staatsbelangen, VVD en CDA. D ’66 ontbreekt omdat de partij in dit stadsdeel niet aan 
de verkiezing meedoet. Alle kandidaten zijn woonaehtig in de twee ' '•  
buurten, met uitzondering van Gerregien Geveke.

zijn om bijvoorbeld een klein bedrijf op te zet- 
ten. Voor dat je die bunker van de Stopera 
binnenkomt, dat is best een drempel voor 
mensen. Ik zie nog niet gebeuren dat een paar 
ambtenaren in de Stopera daar het initiatief 
toe nemen, dat is toch allemaal veel burocrati- 
scher, je moet proberen zo min mogelijk buro- 
cratisch te zijn.’
In ons gesprek wordt niet duidelijk of de ver- 
antwoordelijkheid voor het vinden van werk 
bij de verschillende overheden moet worden 
gezocht of bij de werklozen individueel. Het 
CDA-programma spreekt hierover in termen 
als ‘bevordering van buurteconomie en etnisch 
ondernemerschap’ en ‘stimulerende rol voor 
de stadsdeelraad’.
Concrete werkgelegenheidsplannen heeft het 
CDA dus niet want: ‘dat is de les die het CDA

CDA,

deze wijk gebeurt. De ؛ndruk wordt gewekt dat 
het CDA in dit stadsdeel aan de verkiezingen 
meedoet met een programma dat een slap af- 
treksel is van het nationale CDA-program. 
Het CDA is weliswaar bereid bestuurlijke ver- 
antwoordelijkheid te dragen — het zou het 
liefst een zo breed mogelijk college willen vor- 
men — maar wélke partij zou met zoveel vaag- 
heid en kleurloosheid in zee willen gaan?

Dick van Putten.

geleerd heeft, dat je als overheid verrekte wei- 
nig kunt doe. Dat je ontzettend afhankelijk 
bent van de medewerking van mensen. Je kunt 
wel allemaal leuke linkse dingen gaan verzin- 
nen en geld uitgeven nu het een beetje goed 
gaat met de economie.’
Het CDA vindt dat de deelraad meer vrouwen 
in de gelegenheid moet stellen om te kunnen 
gaan werken o.a. door het organiseren van 
voldoende kinderopvang. Hoe denkt het CDA

Wilfred Scholten

ل0ءه  Verbuig
’s Lands grootste regeringspartij, het CDA, is 
natuurlijk ook in onze buurt vertegenwoor- 
digd, zij het met niet al te veel aanhang. £en, 
missehien twee van de 23 te verdelen zetels 
zouden voor het CDA zijn weggelegd. Dat is 
tenminste de verwachting van Wilfred Schol- 
ten en Joop Verbur؛؛, respektievelijk nummer 
drie en vier op de CDA-verldezingslijst.

Het succes van het stadsdeelbestuur staat of 
valt bij de mate van betrokkenheid van de 
buurtbewoners. Het woord ‘betrokkenheid’ 
duikt veertien keer op in het CDA program en 
bijna even zo vaak wordt gezegd dat die ver- 
groot dient te worden. Hoe denkt het CDA die 
concreet te verbeteren? ‘Ten eerste denk ik dat 
er veel betrokkenheid is, dat er veel organisa- 
ties zijn, ook in deze wijk, die al aktief bezig 
zijn. Dus het gaat er denk ik om die betrok- 
kenheid inderdaad zo effektief te maken dat ze 
ook bij de politiek en bij de beïnvloeding van 
het beleid betrokken zijn. En dat is ook de uit- 
daging want als dat niet gebeurt dan is dat hele 
stadsdeelraadgedoe mislukt’ antwoordt Wil- 
fred.
De filosofie van het CDA over de verantwoor- 
delijke, zorgzame samenleving heeft ook ge- 
stalte gekregen op deelraadnivo, alleen lijkt de 
oorspronkelijke terminologie te zijn afgedaan. 
Zij heeft een nieuw jasje: ‘Ik denk juist dat als 
de verantwoordelijke samenleving iets is dat 
zeer levensvatbaar is, en daar gaat het CDA 
van uit, dan moet het ook lukken op bijvoor- 
beeld wijknivo. Op nationaal nivo is dat niet 
goed uit de verf gekomen en daarom denk ik 
dat als het op wijknivo niet lukt, dan lukt het 
denk ik nergens, ook niet op provinciaal of 
landelijk nivo’.
De werkloosheid in de deelraad Westerpark is 
relatief groot, hoe denkt het CDA die aan te 
gaan pakken? ‘Kijk het gaat erom dat je inder- 
daad hier kunt signaleren wat de knelpunten
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hier uitknippen

PRIJSVRAAG: KIJK OP DEWIJK-WENSEN
Schrijf hier uw ideën op.

١! ٠ ، mis in stadsdeel Westerpark

ik zou nergens anders willen wonen, omdat

Er 2ijn leuke dingen in de م زأ س> maar ,،ا  zaken die beter kunnen. 

Beter zou moeten

leuk vind ik dat

Maak kans op een van de prijzen en schrijf in maximaal 25 woorden 

Verder vind ik nog dat

Vergeet niet uw naam en adres in te vullen!

Naam; ............................................................

Adres: ................................................................

hier ^tknippen

Prijzen
Met de prijsvraag kunt u meedoen als u de 
Kijk op de wijk-wensen invult. £٢ worden 
meerdere prijswinnaars uitgezoeht. Wat wor- 
den de prijzen? Een vlueht in de lucht . . . . ,2  
minuten gratis winkelen hij ..ز het voltrekken 
van een huwelijk ..., een culturele knip- 
kaart gratis cursussen ...? u kunt het te 
weten komen hij ‘Kijk op de wijk’.
Extra prijs
Een extra prijs kunt u winnen wanneer u op 17 
maart tijdens ‘Kijk op de wijk’ uw ingezonden 
ideën mondeling toelicht.

Op zaterdag 17 maart presenteert het nieuwe stadsdeel Westerpark zich aan ٧ tijdens de mani- 
festatie Kijk op de wijl،. Kijk op de wijl، wordt georganiseerd door de wijkopbouworganen, de 
politieke partijen en de ambtenaren van het nieuwe stadsdeel. Kijk op de wijk is een dag met 
diseussies, een informatiemarkt, muziek, bomen planten, sport, een prijsvraag en nog veel meer. 
Kijk op de wijk vindt plaats van 1 0 0 د.  tot 17.(M uur in en om het nieuwe ' aan
de Haarlemmerweg en het Westerpark.

Prijsvraag
Een onafhankelijke jury zoekt de meest origi- 
nele inzendingen uit. De prijsuitreiking vindt 
plaats op zaterdag 17 maart tijdens de mani- 
festatie ‘Kijk op de wijk’, u  krijgt daarover 
nog persoonlijk bericht, u kunt uw formulier 
inleveren hij:
* Wijkopbouworgaan Spaarndammer/Zee- 

heldenbuurt, Polanenstraat 174 of
* Wijkopbouworgaan Staatslieden/Hugo de 

Groot, van Hallstraat 81
of opsturen naar:
* Stadsdeel Westerpark, Amaliastraat 52©1 ,و 

GM Amsterdam
Uw formulier moet ٧۵٤١٢ dinsdag 13 maart in 
ons bezit zijn.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt zullen de verschillende 
groepen zich presenteren. De politieke par- 
tijen, de ambtenaren van het stadsdeel, de 
wijkopbouworganen, de buurtorganisaties en 
instellingen hebben een kraam op de markt, u  
kunt met de mensen praten, vragen stellen, in- 
formatie mee naar huis nemen. Door een be- 
zoek aan de informatiemarkt krijgt ٧ een goed 
beeld van wat en wie er bij u in de wijk actief 
zijn.

Discussie
Op verschillende momenten van de dag vindt 
er discussie plaats over een aantal zaken die 
voor de wijk belangrijk zijn. Zo wordt er ge- 
discussieerd over het wonen in de wijk, de 
wensen en problemen van ouderen in de buurt 
en de komst van de stadsdeelraad: rompslomp 
of beter bestuur.

Sport
Sportiviteit is een belangrijk punt in de wijk. 
Naast discussie is ook ruimte voor een sportie- 
ve ontmoeting. Touwtrekken, stoelendansen, 
elkaar de bal toespelen en andere hobby’s die 
vaak met politiek in verband worden gebracht, 
zullen in de praktijk worden uitgeoefend. Be- 
woners, politici en ambtenaren kurinen elkaar 
ook sportief te lijf.

Muziek
Diverse groepen zullen hun muziek ten geho- 
ren brengen. Zij spelen op de manifestatie. De 
muziek zal ook een reis maken door de huurt- 
Op een grote kar zullen muzikanten door de 
wijk trekken.

Verdere informatie
Wilt u meer weten? Wilt u meedoen aan de 
manifestatie? u kunt contact opnemen met de 
voorbereidingsgroep via 
*Wijkopbouworgaan Spaarndammer/Zee- 

heldenbuurt, Polanenstraat 174, telefoon 
829773

٠ Wijkopbouworgaan Staatslieden/Hugo de 
Grootbuurt, van Hallstraat 81, telefoon 
821133

KOP  D E  w

De Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt en de Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt vormen sinds 1 januari 
1990 één stadsdeel: Westerpark. 
Sinds 1 januari werken ruim 200 
ambtenaren in de wijk. En als inwo- 
ner van het stadsdeel Westerpark 
kiest u op 21 maart uw eigen be- 
stuur: de stadsdeelraad. Een eigen 
bestuur en eigen ambtenaren, wat 
kun u verwachten? Wat doet de 
stadsdeelraad, wat willen de politie- 
ke partijen, wat vinden de buurtor- 
ganisaties, wie zijn de ambtenaren? 
Om u daar antwoord op te geven ٠٢- 
ganiseren we Kijk op de wijk.
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Wie doen er mee
Op zaterdag 17 maart presenteren de 
politieke partijen, ambtenaren en 
buurtorganisaties zich aan u. De po- 
litieke partijen vormen na de verkie- 
zingen de stadsdeelraad. Zij zijn het 
bestuur van het stadsdeel Wester- 
park. Ze willen samen met u de leef- 
baarheid in de wijk verbeteren. Tij- 
dens Kijk op de wijk geven ze u in- 
formatie over hun plannen voor de 

؛■■ .komende vier jaar ا
١ Als bewoner محبم،ا u veel te maken 
met de ambtenaren van het stads- 
deel. Ze onderhouden de straten en 
het groen, maken plannen voor 

 stadsvernieuwing, werken aan de ر
voorzieningen in de buurt, behande- 

:: len vergunningen en tal van andere 
 zaken. Welke dat zijn en wanneer en إ
waar de ambtenaren voor u bereik- 
baar zijn, kunt u te weten komen tij- 
dens Kijk op de wijk. ءه  buurtorga- 
nisaties bestaan natuurlijk al langer. 
Wellicht kent u ,ze al. Het werk van 
wijkopbouworganen, bewonersgroe- 
pen, buurthuizen, hulpverlening en 
vele anderen is onmisbaar in het 
stadsdeel. Tijdens Kijk op de wijk 
kunt u meer te weten komen over 
hun verschillende activiteiten. Het 
programma is nog in voorbereiding. 
In elk geval kunt u de volgende acti- 
viteiten verwachten.
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Tabak$- en $chrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer
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EXIT,
Peter Domela Nieuwenhuis

op voorgaande pagina’s ruimte gereser- ؛/ءءااDe redaktie van de Staatskrant
veerd ٧٠٠٢ de politieke partijen die meedoen met de komende ءءمحءمحه؛ء-//محهه-

enkele kandidaten, /»١٧٠٠٢ een vorm ٧٠٠٢ verkiezingen. De redaktie koos 
Hugo de Grootbuurt, werden geïnter- /٠ -woonachtig in de Staatslieden

viewd.
Zo had op deze plaats een interview moeten staan met Peter Domela Nieu- 
wenhuis, lijsttrekker van Staatsbelangen. Het interview werd afgenomen en 

 uitgewerkt, ١٧٠٠٢?،« Domela Nieuwenhuis zich echter, zonder inzage in de -ءه
treffende tekst, terugtrok. Het zou naar zijn mening ethisch niet verant- 

-woord zijn wanneer hij als voorzitter van het Wijkcentrum zich zou presente
de overige kandidaatdeelraadsleden. »٢«?، ،،؛ءءء 

hopen dat de 'transparante corruptie’ zoals Domela Nieuwen- ؛ء Het is niet 
zijn gevoel voor ethiek. In ieder geval ٧٠٠٢ huis die voorstaat, inwisselbaar is 

strookt de manier waarop dit alles is gegaan niet met ons ‘gevoel voor
ethiek

De Redaktie
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