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KORFBALCLUB MOET WIJKEN 
VOOR BEDRIJVEN
Een grote vierkante leegte van rood gravel, zonder een onkruidje of 
oneffenheid. Moeilijk, zo in de winter, voor te stellen dat dit in warmere 
tijden het decor is van wilde taferelen waarbij de spanning tot kooktem- 
p era tuur stijgt, en supporters zich de kelen uit het lijf schreeuwen om 
hun favoriete ploeg aan te m oedigen.D it lege korfbaiveld op de hoek 
van de Slingelandtstraat en de Hogendorpstraat is de inzet van een 
conflict tussen de deelraad en de korfbaivereniging Sporting West die er 
huist. Sporting West moet, als het aan de deeiraad ligt, in 1995 plaats 
maken voor bedrijven. Een verhuizing van Sporting West naar het voor- 
maiig gasbedrijf ligt in het verschiet.

worden, en voor de competitie 
wordt gespeeld.
De vereniging vreest een fors leden- 
verlies nu ze weg moet uit een 
woonwijk, De nieuwe plek bij de 
gaskoepel (aan de overkant van de 
Haarlemmerweg) ligt redelijk geïso- 
leerd. Auto's zullen er niet geduld 
worden, ?aul Kist: "voor vrouwen - 
en korfbal is een gemengde sport- 
w ordt het 's  avonds onaantrekkelijk 
daar naar toe te gaan".

Groene buffer
Op het terrein waar nu nog korfbal 
gespeeld wordt staan straks bedrij- 
ven. Dit omdat de deelraad de hoe- 
veelheid bedrijfsruimte in het stads- 
deel per saldo gelijk wil houden. 
Omdat op de Buyskade woningen 
komen waar nu nog bedrijven zijn, 
moet dat ergens anders gecompen- 
seerd worden, en daar is dus het 
sportpark voor gekozen. Miriam 
van Lierop, stadsdeelwethouder: 
"We willen niet alleen woningen, je 
moet ook werken". Geli)^ met de 
verhuizing van Sporting West 
wordt op het terrein van het Water- 
leidingl^drij؛ een autoluwe wijk 
met zo 'n 600 woningen gerealiseerd. 
Deze wijk wordt een unicum op 
milieugebied, zo is de b ed e lin g  
van de deelraad.
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75 jaar geleden begon de club met 
korfoallen op het van Beuningen- 
plein. De eerste gedwongen verhui- 
zing kondigde zich aan toen de 
Duitsers het plein bezetten voor het 
stallen van legervoertuigen. De club 
ontruimde daarop de toenmalige 
vuilnisbelt (op de plek waar nu de 
sporthal Hogendorp staat, recht 
tegenover de huidige locatie van 
Sporting West) om daar te gaan 
korfballen. In 1955 stak de club de 
straat over naar het bewuste veld. 
Op het clubterrein trainen momen- 
teel 18 korfbalteams, 's Winters kun 
je er soms schaatsen wanneer het 
lang genoeg vriest en vrijwilligers in 
samenwerking met de stadsdeel- 
werken het terrein opspuiten.

Ledenverlies
Maar dit alles mag niet lang meer
duren. Sporting West moet er weg. 
De korfbaivereniging is alles behal- 
ve gelukkig met de verhuizing. 
Voorzitter Paul Kist: "Het is eeuwig 
zonde natuurlijk. We hebben net 
een lening van 128.000 gulden afge- 
lost, waar we twaalf jaar geleden 
het nieuwe clubhuis mee financier- 
den. Net nu we schuldvrij zijn, 
verhezen we alles." De situatie zoals 
die nu is vindt de vrorzitter "fantas- 
tisch" met een sporthal aan de over- 
kant, waar 's winters getraind kan

Eerste prijs: buurtwandeling voor ouderen

Verlies van verbl^f^ergnning 
na gezinshereniging is mogelijk

kregen hebben om bij hun؟؛؛ Wanneer mensen een verblijfsvergunning 
un-؛ouders te wonen, komt het regelmatig voor dat ze die verblijfsverç 

ning toch weev verliezen. Dat komt omdat mensen te snel weer uit huis 
gaan of omdat ze trouwen. Dit kan leiden tot verlies van de verblijfsver-

.gunning

Binnenkort hangt mevrouw 
de Boer de ١٢؛«؛  weer buiten
Mevrouw De Boer heeft veel last 
van de stank die het abattoir ver- 
oorzaakt. Haar wasgoed kan ze bij- 
voorbeeld niet buiten hangen. Bin- 
nenkoit kan ze dat misschien wel 
want het abattoir staat nu onder 
grote druk.
Wat is er precies gebeurd?
Al jaren lapt het abattoir allerlei 
voorschriften aan zijn laars. Hier- 
door heeft hij nogal wat dwang- 
sommen opgelegd gekregen. Deze 
zijn overigens nooit ge'،nd. Boven- 
dien wordt er getreuzeld met het 
uitvoeren van maatregelen die' 
nodig zijn. De stadsdeelraad is 
hierover al lange tijd aan het on- 
derhandelen. Er. wordt nu een 
eindbod gedaan. De Milieudienst 
heeft een pittig brief geschreven. 
Hierin staat dat de dwangsommen 
niet zullen wonlen geïnd, als het 
abattoir akkoord gaat met een be- 
paald tijdschema van uit te voeren 
veibeteringen. Als dat akkoord er 
niet komt, zullen de dwangsom- 
men wel geïnd worden en kan tot 
sluiting wonien overgegaan. De 
duimschroeven zijn aangedraaid: 
of er moet stevig betaald worden, 
ongeveer f  100.000, óf het slacht- 
huis moet in rap tempo stankvrij 
worden gemaakt. Hopelijk gaat 
alles goed en kan ook mevrouw De 
Boer straks haar was weer eens 
lekker buiten laten drogen.

Meike Staphorst 
werkgroep stankoverlast

STANKOVERLAST?
Bel de milieuklachtentelefoon 

en klaag 
Gemeente: 620 79 76  

Provincie: 023 - 31 02 ٠٠

ning vc»r g in $ h eren ig in g  gewei- 
gerd worden.
Soms komt het voor dat de Vreem- 
delingenpolitie en het Ministerie 
van Justitie niet op de hoogte zijn 
van zo 'n  huwelijk, de zwangerschap 
of het bestaan van een eigen kind.' 
Wanneer de autoriteiten hier later 
van op de hoogte raken, wordt bijna 
altijd de verblijfsvergunning inge- 
trokken of niet verlengd. "  
hiertegen worden bijna altijd verlo- 
ren.
Wilt u  hierover meer informatie, ga 
dan naar een van de buro's voor 
ra h tsh u lp  of een advokaat.
Buro voor rechtshulp

Raniadan-avondontbijt 
voor alleenstaanden 
in El-©udaya
Elke vrijdag en zaterdagavond heeft 
er gedurende de islamitische vasten- 
maand Ramadan in het Marokkaans 
Huis E l^u d ay a  na zonsondergang 
het traditionele 'iftari plaats. Dat is 
het zogenaamde breken van en dag 
lang onthouding van voedsel, drank 
en rookwaar en staat er voor alleen- 
staanden in het voormalig WijT،op- 
bouworgaan in de ?olanenstraat 174 
(bij het Polanentheater) een kom 
harira-soep klaar.

Wanneer kinderen een verbhjfcver- 
gunning krijgen met als doel: ver- 
blijf bij ouders, hebben ze pas na 
meer dan één jaar recht op een 
eigen verblijfsvergunning. Dat jaar 
begint pas te lopen op het moment 
van ingang van de verbli؟،؛؛vergun- 
ning.
In de volgende situaties zijn emsti- 
ge problemen te verwachten:
* Een kind gaat weg uit huis van de 
ouders en gaat ergens anders WO- 
nen binnen één jaar na het moment 
v؛،n ingang van de verblijfsvergun- 
ning.
٠ Een kind trouwt binnen een jaar 
na het moment van ingang van de 
verblijfsvergunning.
٠ Een kind wordt zwanger of bevalt 
binnen één jaar na het moment van 
ingang van de verblijfsvergunning; 
dit geldt ook voor de partner van 
d it kind.
In zo 'n situatie moet er rekening 
mee gehouden gehouden worden, 
dat de verblijfcvergunning niet 
verlengd of zelfc ingetrokken wordt. 
De Nederlandse autoriteiten willen 
in zo 'n  geval dat het kind Neder- 
land verlaat.
Hiertegen zijn in het verleden regel- 
matig procedures gevoerd, maar 
bijna altijd zijn deze procedures 
verloren.
In het geval dat een kind al ge- 
trouw d is, zwanger is of zelf een 
kind heeft zal een verblijfsvergun

Türkçe haberler 11. sayfadaم ي م

Binnenkort zijn er in de buurt groep- 
jes ouderen te zien, die onder leiding 
van doorgewinterde buurtbewoner$ 
een wandeling door het stad$deel ma- 
ken.ءه  die manier zullen ouderen be- 
kend worden gemaakt m£t de geschie- 
denis, woningbouw en de architectuur 
van hun buurt. Een plan daartoe, op- 
gesteld door mevrouw Mesker (64) 
won een door Project Gezondheid 
Westerpark uitgeschreven wedstrijd. 
De beloning die aan de wedstrijd, 
idee؛؛n aan te dragen voor verbetering 
van de gezondheid in het stadsdeel, 
verbonden is is uitvoering van het 
plan, en een financiële bijdrage voor

G ro e n e  v in g e r^ e s

Pot©: Izak Salomons

T ienta llen  k inderen  van de onderbouw  van de W esterparkschool p lanten de laatste bom en  op  
h et openbare binnenterrein  achter d e W esterparkschool. D e  stadsvernieuw ing in  de N oord © ost  
P unt is  nu  bijna klaar. N u  de pergola en  de zitbankjes nog.

de ontwerper. Mevrouw Mesker ont- 
ving donderdag 11 februari de prijs 
van 750,- gulden voor haar plan.
Het plan om ouderen een mogelijk- 
heid te bieden door de buurt te wande- 
len vond de stichting klaarblijkdijk de 
beste bijdrage aan de gezondheid in 
het stadsdeel.
Een aanmoedigingsprijs ging naar de 
twaalfjarige Jeff van de Berg, die een 
m ab ette  had gemaakt voor een speel- 
plaats in het Westerpark. Dit, omdat 
de jury vindt dat er te weinig speelge- 
legenheid voor kinderen bestaat in de 
buurt.



pagina 2

Vervolg van pagina 1

Paul C h ris te^u is  van het wijkop- 
bouworgaan staat achter het streven 
van de deelraad een milieuvriende- 
lijke wijk te stichten maar kan zich 
niet vinden in de verplaatsing van 
het s^ rtv e ld . "Als je geen brede 
groene buffer aanlegt tassen de 
bedrijven die daar liggen \N um an 
en Maggi bijv©orb،؛eld JMD) en die 
wijk dan kan je die milieu wijk wel 
vergeten. Milieuvriendelijk wonen is 
dan wonen met oog- en oorkleppen 
op. En die buffer ligt er grotendeels 
al in de vorm van het sportpark." 
Fijntjes wijst Christenhuis er vervol- 
gens op dat deze buurt door toe- 
doen van de omliggende industrie 
als het, op een na, meest vervuilde 
gebied van Amsterdam te boek 
staat.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat 
Maggi en Numan (een blikfabriek) 
verdwijnen uit de buurt. De sport- 
parkvoorzitter: "Verdikkeme, al die 
bedrijven gaan w ،^, zo hou je ge- 
noeg ruimte over. Dan hoef je het 
sportpark helemaal niet in te pik- 
ken." Miriam van l,ierop is niet 
onder de indruk van deze argumen- 
ten. Ook al gaan Numan en Maggi 
w ^  dan nog wil de wethouder de 
plek behouden voor bedrijven. Van 
Lierop: "Ik ben blij dat een aantal 
stinkende bedrijven gaan verdwij- 
nen maar ik vrees voor de werkge- 
legenheid."
Van Lierop ziet geen tegenstelling 
tussen een milieuvriendelijke wijk

pal naast een bedrijfeterrein. "Mis- 
schien is een milieuvriendelijke wijk 
in Amsterdam al een contradictie." 
De (smalle) groenstrook tussen de
bedrijven en de milieuvriendelijke 
wronw ijk wil ze realiseren op het 
terrein van de woonwijk zelf.
De term autoluwe wijk valt natuur- 
lijk in veel vormen te kneden (is 
eenrichtingsverkeer b̂؛ > o rb ee  d؛
autoluw?). Het is ook de vraag of 
de, door de wethouder gewenste, 
bedrijven wel komen. Joke ^ d n e y  
van werkgroep Sport (een groep die 
ijvert voor het behoud van de sport- 
club in de buurt) plaatst de kantte- 
kening dat de bedrijven wel meer 
zullen opbrengen. Het sportpark 
draagt 7000 gulden af aan het stads- 
deel, bedrijven hebben waarschijn- 
lijk meer in petto.

Patrijzen
Voordat het zover is met de ver- 
plaatsing van sporting West heeft 
het nog heel wat voeten in de aar- 
de. De sanering van het vervuilde 
g a s ^ r i j f  (zie elders in de Staats- 
krant) levert bijvoorbeeld proble- 
men op. Het rijk moet hiervror geld 
verstrekken, maar die legt, volgens 
Paul Christenhuis, de prioriteit bij 
terreinen die voor woningen be- 
stemd zijn. Of Sporting West bijtijds 
kan verhuizen is dus zeer de vraag. 
De bewoners van de Hogendorps- 
traat die ik sprak bekijken het con- 
flict intussen gelaten. Marnix van 
Witten: "Ik heb een vrij leuk uitzicht 
met dat gras op die reinwaterbas- 
sins. Die sportfestijnen vind ik over 
het algemeen gezellig alleen staan 
er soms wat veel auto's voor de 
deur." Mevrouw van Kleinhout 
juicht de autoluwe wijk toe "dat is 
conform het referendum" maar wil 
toch verhuizen tegen de tijd dat de 
werkzaamheden teginnen. "Dat zal 
me een overlast veroorzaken, en we 
hebben het wel luxe gehad al die 
jaren." Niet alleen mevrouw van 
Kleinhout en de korfbalvereniging 
moeten verhuizen, degenen die het 
minst van al op trammelant zitten te 
wachten zijn de patrijzen die vol- 
gens Christenhuis op het Waterlei- 
ding-terrein rondlopen. Waar die 
heen moeten weet niemand.

}an Maarten Deurvorst

ZIJLSTRA'S IJZERHANDEL
O n z e
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,RUB-A-DUB’ EN ’OEN NA OEN’ 
SAMEN IN PLATFORM
Rub-A-Dub Style, ?aloeloe Rockers, Oen na Oen. Het zijn enkele van de 
prachtige namen die de Surinaamse organisaties in de buurt sieren. Al 
met al zijn er tenminste acht Surinaamse organisaties actief. Het is de 
top van de ijsberg van een uiterst actieve groep in het Westerpark. 
Onlangs bundelden de organisaties hun krachten in een platform.

vrouwen. Bij Prefoeroe neemt scho- 
ling en het vinden van werk voor 
jongeren een belangrijke plaats in.
De activiteiten waren voorheen 
vaak gericht op ' De
voetbalclubs die uit de ‘ 
betrokken worden staan bekend als 
een zware kluif in de competitie.

H o o f d d o e k b i n d e n
Het lijkt erop dat de deelraad stren- 
gere eisen gaat stellen aan de subsi- 
dieontvangers. Naast ؛ecreatie moe- 
ten er ook vormende activiteiten 
gericht op de arbeidsmarkt ont- 
plooid worden. Wethouder Vos،،;r 
(PvdA): "Ik zie een verschil tussen 
hoofddoekbinden en Word Perfect 
5-1- Ik Vind recreatie alleen niet 
genoeg reden een vereniging te 
financieren. Die organisaties hebben 
een bestaansrecht maar wanneer je 
vraagt om overheidsgelden dan 
moet je ook iets van ze kunnen 
vragen."
Het probleem is dat niemand van 
de deelraad echt zicht lijkt te heb- 
ben op de organisaties. Een duur 
onderzoek in opdracht van de deel- 
raad uitgevoerd door een onder- 
zoeksbureau (O+S) heeft weinig tot 
niets bijgedragen aan inzicht in de 
activiteiten van de verenigingen. De 
meeste organisaties gaven de onder- 
zoekster geen duimbreed. John 
Sedney: "Het onderzoek was ook 
onzinnig. Zij (de deelraad) kwalifi- 
ceren de organisaties eerst als €0؛- 
feeshop. En dan moeten die organi- 
saties binnen zo'n onderzoekje maar 
het tegendeel bewijzen. Zij hebben 
echt wel hun sporen verdiend, want
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"Cultureel bezig zijn geeft een stukje 
zelfvertrouwen" zo motiveert Natty 
Culture haar bestaan. Zij is een van 
de acht Surinaamse verenigingen 
(op een gemeenschap van zo 'n  2600 
mensen, dat wil zeggen ongeveer 
8.2 % van de bevolking) die stads- 
d ^ l  Westerpark rijk is.
De verscheidenheid aan namen doet 
vermoeden dat de organisaties 
scherp afsteken ten opzichte van ك- 
kaar. Misschien voor een ingewijde. 
Toch blijkt zelfs de deelraad, die 
subsidie verstrekt aan de organisa- 
ties, er niet uit te komen. Spaapen, 
een ambtenaar van Welzijn: "Wij 
hebben er drie overgeërfd van de 
gemeente, zonder dat we precies 
wisten wat ze deden. N u zijn er 
enkele bijgekomen"

Levensstijl
Volgens John Sedney, een Antilli- 
aanse buurtbewoner gaat het om le- 
vensstijl: "Waarom je precies bij die 
ene organisatie gaat en niet bij een 
andere ligt in de sfeer van de men- 
sen die je er kent. Het is net zoals 
anderen zich aansluiten bij een 
bepaalde voetbalclub. Waarom, 
bijvoorbeeld, kiest iemand voor 
Sparta terwijl een ander bij Feye- 
noord zw ^rt?"
De organisaties zelf noemen de 
d o e l^o ep  als belangrijkst verschil- 
p u n t o n d e rlin g . O m  enkele  
voorbeelden te noemen. S.L.B. Pro- 
ductions, een poot van buurteen- 
trum de Binding op de Wittensfraat, 
leidt jongeren op in het muzikale 
vak. Wie Egie Sanie richt zich op 
sportberefenin^ Rub-A-Dub op

Meningen over p(annen Frederik Hendrik- 
straat verdeeld
In de Staatskrant van vorige maand is de mening gevraagd van bewo- 
ners, welke niet deelgenomen hebben aan ه ء  enquête over de aanleg 
van vrije fietspaden in de Frederik Hendrikstraat. Op het wijkcentrum 
kwamen tientallen reacties binnen, zowel telefonisch als schriftelijk.

gevolgen van model 1 als van model 2 
onaanvaardbaar. Zij kozen voor een 
alternatieve oplossing.

Alternatieve keuzen
De inzenders met alternatieve oplos- 
singen Rebben merendeels hun voor- 
stel uitgebreid toegelicht. Sommigen 
vragen zich af waarom er zo nodig 
vrije fietspaden moeten komen. Is de 
situatie zo alarmerend? Is het feit dat 
het Rijk subsidie verstrekt een vol- 
doende reden? Anderen merken op 
dat in de vervolgstraten zoals de Bil- 
derdijkstraat en de Van Baerlestraat 
nauwelijks vrijliggende fietspaden 
zijn. Zij adviseren een streep op de rij- 
weg te trekken en voor de fietsstrook 
rood asfalt te gebruiken. Dat achten 
zijn voldoende, mits de politie ervoor 
zorg draagt dat er geen dubbel gepar- 
keerde auto’s staan.
Enkele lezers wijzen erop dat de ver- 
hoogde trambaan geen zin heeft en 
dat de bestrating tussen de rails in 
slechte staat verkeert. Het herbestra- 
ten van de trottoirs en de parkeervak- 
ken wordt ‘dringend nodig’ geacht. 
De deelraad is momenteel samen met 
enkele bewoners, welke zich op de in- 
spraakavond hebben opgegeven, druk 
bezig een goede oplossing te zoeken.

? et Vink؛

ln het bewuste artikel werden de ge- 
volgen belicht van de aanleg van de 
fietspaden, zowel voor de automob؛- 
list als voor de voetganger. Twee ١١١٥- 
dellen werden in het artikel onder de 
loep genomen. Bij het eerste model 
zou de huidige breedte van het trottoir 
gehalveerd worden tot twee meter, zo- 
dat de vrijgekomen ruimte als fietspad 
ingericht kon worden. De schuine 
parkeerstroken zoals die nu zijn blij- 
ven in model 1 ongeveer hetzelfde. In 
model twee blijft het trottoir van de- 
zelfde breedte. De auto’s moeten in 
deze optie in de lengterichting gepar- 
keerd worden, met daarnaast een 
fietspad. In de gemeentelijke en ^ ê te  
waren de gevolgen voor het aantal 
parkeerplaatsen bij model 2 exact ver- 
meld: 40% minder. Daarentegen werd 
het halveren van de trottoirs bij model 
1 niet met name genoemd. Men sprak 
alleen van het versmallen van de 
trottoirs.
Veel mensen blijken toch wel te 
schrikken van een trottoir van slechts 
twee meter breed. De meerderheid van 
de mensen die reageerden blijkt dit 
niet aanvaardbaar te vinden. Voor 
sommigen was dit een reden model 2 
(evenwijdig aan het trottoir parkeren) 
te kiezen. Anderen vinden zowel de

kopbouworganen presenteren her-^ [ 
inrichtingsplannen voor Nassauplein
Zoals reeds eerder in de Staatskrant bericht werd, is het Gemeen- 
tebestuur accoord gegaan met een herindeling van het Haarlemmeiplein. 
Daarbij worden het aantal rijbanen voor het autoverkeer verminderd en 

De Wijk- ؛،! .٩ een twee-richtingen fietspad naar h et Nassauplein aangei 
drie omliggende buurten hebben aansluitend op ءه opbouworganen van 

plan gezamenlijk een nieuwe herindeling voor het Nassauplein ه ؛ ا
.ontwoipen

plein. Het plan richt zich met name 
op fietser en voetganger.
Het twee-richtingen fietspad vanaf 
hat Haarlemmerplein wordt aan de
zuidzijde doorgetrokken en geeft
aansluiting op de fietsroute door de 
Staatsliedenbuurt via de Wittenkade 
en de ventweg. De voetganger kan 
via een trottoir van voldoende bre- 
cd te het kruispunt bereiken en vei- 
lig en zonder lange wachttijden de 
overkant van het plein bereiken.
Voor de auto's blijft in de nieuwe 
opzet voldoende ruimte over. Vanaf 
alle richtingen blijven bij het nade- 
ren van het kruispunt twee rijbanen 
beschikbaar. Het ^•uispunt krijgt op 
deze wijze meer het aanzien van 
een nonnale stadskruising. De ها- 
zonderlijke situatie met vier a vijf 
rijstroken voor het snelverkeer, 
stammend uit een tijd dat men nog

400 woningen afbrak voor een 
nieuw kruispunt, wordt hiermee 
afgesloten.

Piet Vink

De bezwaren tegen de huidige inde- 
ling betreffen de bar slechte situatie 
voor fietsers en voetgangers ter 
plaatse. Door de vele rijbanen voor 
auto's is er op het plein nauwelijks 
ruim te Vööf deze weggebruikers 
overgebleven. Fietsers kunnen al- 
leen via bochtige en te smalle paden 
het plein passeren. De verkeerslich- 
tan zijn zodanig afgesteld dat fiet-
sers en voetgangers te weinig tijd
voor de oversteek krijgen.
Het wekte indertijd grote teleurstel- 
hng dat de stadsdeelraad niet be- 
reid bleek deze situatie te v e r b e f  
» !؛١ . Men bleek bang te zijn dat de 
auto's teveel hinder zouden onder- 
vinden.

Nieuwe wind
Geleidelijk aan is ook in de stads- 
d ^ lra a d  een andere wind gaan 
waaien. Bij het referendum heeft 
men zich beijverd voor een autolu- 
we buurt. Inhakend op deze veran- 
derde opstelling hebben de befref- 
fende Wijkopbouworganen bij de 
deelraad een nieuw herinrichtings- 
plan ing،^iend voor het Nassau-

leen op maandagmiddag 22 maart 
weer ophalen tussen 14.00 en 15.00 
uur. Wat dan niet opgehaald is, 
wordt daarna meteen weggebracht.

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

- Voor eventueel zoekgeraakte spullen 
zijn wij niet verantwoordelijk.

We hopen dat het weer een succes 
wordt, dan kunnen we het in het na- 
jaar 1993 weer organiseren.
Tot ziens op maandag 22 maart. 
Trudi Verweij tel. 6690223 
Ineke Hupkes tel. 6120895

we erg kritisch zijn.
- Op ieder artikel 1 prijskaartje:-met 

uw naam
- de prijs (zo laag mogelijk)
- eventueel de maat
- stevig bevestigen, maar zodanig dat 

het er bij de kassa nog leesbaar af te
h a le n  is

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

- Dit inleveren op vrijdag !و maart 
van 9.00 - 10.30 uur.

- Uw niet verkochte spullen kuntu  al- ‘

Kinderspulletjesmarkt
de Grootstraat 5.

Als u ook iets wih verkopen, voer dan 
zorgvuldig de onderstaande spelregels 
uit, dat bespaart ons erg veel tijd.

- Alleen schone, mooie en hele kin- 
derspullen (0 - 16 jaar).

Geen verwassen of vormçloze kleding 
en geen wintergoed.
Gezien de enorme hoeveelheid, zullen

Voor de 29e keer beginnen we weer 
aan ee؛} kinderspulletjesmarkt. Voor 
 -veel mensen uit onze buurt met kinde؛
ren in de leeftijd van 0 - 1 6  jaar een 
goed moment om te bekijken wat gé- 
^oclu en vérkocht kan worden, 
u  kunt kinderkleren, speelgoed, baby- 
artikelen, fietsstoeltjes enz., voor leu- 
ke lage prijzen komen kopen op 
maandag 22 maart van 9.15 - 11.30 
uur in buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo



pagina 3

ع

ب إإ هو

İ İ M

Inspraakmisère rond een nieuwe milieuwijk
ngen in de toekomst totaal؛eerder verme}d in de Staatskrant zal het terrein van de Gmeen،ewaterieid ؟ »  Zoals ٢؛،

raat en Van Hogendorpstraat is؛van aanzien veranderen, □ it terrein, gelegen achter de muur op de Van Hal!s 
voorbestemd tot een nieuwe wijk met ongeveer 600 woningen. Volgens het bestuur van stadsdeel Westeipark 
vormt dit een unieke gelegenheid om via een 'milieuwijk' een visitekaartje voor de buurt te creëren. Een aantal 
bewoners van de het stadsdeel heeft zich verenigd om mee te praten over het totstandkomen van het plan. Zij

.ondervonden hoe moeilijk het is om een gelijkwaarclige inspraakpartner te zijn

behulp van een extern deskuadige 
een eigen n ^ a  van uitgangspunten 
samen. ه م  de ambtenaren hehhen 
inmiddels een n©ta gefabriceerd. 
Wanneer beide groepen weer rond de 
onderhandelingstafel gaan zitten, 
blijkt het mogelijk beide nota's tot 
één te laten samensmelten. De deel- 
raad heeft onlangs met deze nota van 
uitgangspunten ingestemd.
Wat zijn de belan^ijkste doelstellin- 
gen voor de nieuwe buurt?
- £٢ moet een goede aansluiting ko- 
men op de bestaande buurten en op 
het Westerpark.
- De nieuwe wijk moet duidelijk 
afgesehermd worden van het bedrijfc- 
gebied aan de Van Slingelandtstraat.
- Het wordt een energie- en milieu- 
vriendelijke buurt, zonder auto's op 
de straten.
- Het grote machinepompgebouw, het 
windketelhuisje en het magazijnge- 
bouwtje zullen blijven staan. Bomen 
en struiken worden zoveel mogelijk 
gehandhaafd.
Er komen circa 600 woningen, waar- 
van veel voor gezinnen met kinderen, 
in de volgende categorieën: 50% 
sociale huur, 25% sociale koop en 
25% premiekrop.
Ateliers en praktijkruimten in de 
buurt, en hrogwaardige nie،-hinder- 
lijke bedrijfsruimten aan de Haarlem- 
merweg zullen voor bedrijvigheid 
zorgen, ©nderzocht wordt of er een 
milieuvoorlichtingscentrum,eenbuu- 
rtwinkel en een buurthuis kunnen 
komen.
Het autovrije maaiveld betekent dat 
er een  zo  laag mogelijk autobezit zal 
komen. Maar daarom moeten er v،»r 
het parkeren voorzieningen getroffen 
worden, want de parkeerdruk mag 
niet worden afwenteld op de omlig- 
gende buurten.
Belangrijk voor deze buurt zijn goede 
en veilige fietsroutes naar het Wester- 
park, het Centraal Station en het 
Station Sloterdijk
Het openbaar vervoer dient verbeterd 
te worden. De bouw van een nieuwe 
wijk kan ook betekenen dat tram 10 
daar kan keren in plaats van via de 
J.M. Kemperstraat.

Vervol؛؛ op pagina 5

eisen en het maken van een stede- 
bouwkundig plan."
Wat w ordt er op de bijenkom st 
besproken? "Een belangrijk punt is de 
"visie" die de buurt heeft op de plan- 
nen voor het GWL-،erein. Dit plan is 
één van de laatste grote projecten in 
het stadsdeel. Het is een kans èn een 
uitdaging hier iets moois van te ma- 
ken. Daarom moet het goed aanslui- 
ten op het karakter van de buurt en 
de wensen van de bewoners uit de 
Staatsliedenbuurt."
Op de buurtavond worden globaal de 
plannen van het s tad sd ^ l voor het 
GWL uiteengezet. Tevens wordt 
vermeld hoe het overleg zal verlopen. 
De Plangroep, waarin de ambtenaren 
zitten, zal alles voorbereiden en de 
betrokken buurtbewoners zullen aan 
het overleg deelnemen in de Overleg- 
groep GWL. Zo te zien inspraak om 
van te watertanden-

De praktijk
Vanaf het eerste moment verloopt het 
overleg moeizaam. De eerste verga- 
deringen zijn slecht voorbereid, de te 
bespreken stukken worden niet op 
tijd ontvangen, en een geïrriteerde 
voorzitter wil maar nauwelijks de 
nadrukkeli^ en met veel enthousias- 
me uitgenodigde buurtbewoners aan 
het woord laten komen. De sfeer 
wordt steeds slechter, en enkele ver- 
gaderingen dreigen te ontaarden in 
scheldpartijen. Door het opstellen van 
'spelregels' worden later de ؛؛pannin- 
gen iets weggenomen.
De bewonersgroep krijgt steeds meer 
het idee dat informatie voor hen 
wordt achtergehouden. Beslissingen 
worden buiten hen om genomen. Te 
pas en te onpas worden deskundigen 
en onderzoeksburo's ingeschakeld 
zonder dat daarover overlegd is. Van 
gelijkwaardigheid in het overl̂؛  blijkt 
geen sprake.
Na het zoveelste conflict wordt in 
juni 1992 he؛ overleg door de bewo- 
ners opgeschort.

Nota van uitgangspunten
Niet ontmoedigd door dit alles stelt 
de bewonersgroep na de zomer met

Eind vorige eeuw werd door de Ge- 
meentewaterieidingen (GWL) aan de 
Haarlemmerweg, aan de rand van de 
toenmalige stad, een eerete pompsta- 
tion gebouwd. Dit werd in وص offi- 
cieel in gebruik genomen, o .a. door 
de bouw  van de Centrale Markthal- 
len in 1932 ontstond ،ussen Bos en 
Lommer en de Staatsliedenbuurt een 
grote industriële zone, waarvan het 
GWL-terrein nu deel uitmaakt 
Eind 1989 besloten B ه  w van Am- 
sterdam het G em entew at»leid ing- 
terrein in principe in zijn geheel te 
bestemmen als woningbouwlocatie. 
Via enkele nota's van het stadsdeel 
werd de ontwikkeling van dit gebied 
gekoppeld aan die van enkele andere 
bedrijfsterreinen in  de buurt. Zou het 
lukken om op het AWlC-terrein (ach- 
ter het PTT-gebouw aan de van Hall- 
straat) en op de Buyskade woningen 
te bouwen, dan moesten de aldaar 
verloren gegane vierkante meters 
bedrijfsvloer gecompenseerd worden 
op het GWL.
In het programakkoord was al opgc- 
nomen dat op het GWL-terrein een 
milieuwijk gerealiseerd moest wor- 
den. Hierbij doelde men op het ge- 
bruiken van milieuverantwoorde 
bouwmaterialen en energietesparen- 
de technieken bij nieuwbouw. Daar- 
naast zou het stadsdeel een actief 
beleid gaan ontwikkelen om het auto- 
gebruik en het aantal auto's op straat 
terug te dringen.

Kom meepraten
In oktober 1991 wordt een opr«؛p 
gedaan door het stadsdeelbestuur 
"Aan hen die wonen en werken rond 
het GWL-terrein" om op 7 november 
aanwezig te zijn op een voorlichtings- 
bijeenkomst voor de buurt.
Uit de uitnodiging de volgende zin- 
nen:
"Waarom deze bijenkom st? (..) Het 
is de bedoeling dat in januari 1995 
gestart wordt met de nieuwbouw op 
het terrein. Daarvóór moet nog een 
groot aantal stappen worden gezet, 
zoals het maken van een nota van 
uitgangspunten, het maken van een 
stedebouwkundig programma van

Op het terrein van de Gemeentewaterleidingen, nu nog volop in bedrijf, zal een "milieuwijk" worden 
gebouwd. De foto is genomen vanaf de watertoren.

Dinsdag 23 februari om precies 18.12 begon voor in Nederland wonende 
moalinis ل ،' Ramadan: ءك traditionele vastenmaand. ٠ قق ٢  maart eindigt 
hst vasten. Ter afsluiting van ٠« Kamadan wordt t t  drie dagen gefeest

(االهمأ-بمه,

gen af van de  maanstanden, zoals 
die in ons land worden waargeno- 
men. Dit jaar valt de  Ramadan in  de 
maanden  februari en maart.
Zo'n  30 dagen lang gelden de  vas- 
tenvoorschriften. Tijdens de Rama- 
dan  worden  er aan de gelovigen 
nog andere eisen gesteld, In deze 
periode moeten zij ook de  overige 
verplichtingen van hun  geloof zo 
nauwgezet mogelijk nakomen. Een- 
voudig  gezegd kent de moslim  vijf 
verlich tingen , die de Vijf Zuilen 
genoemd worden. Behalve het vas- 
ten, zijn dat de geloofdbelijdenls, 
de bedevaart naar Mekka, de ar- 
menbelasting en  het gebed. In en 
om  Amsterdam  zijn ongeveer 3 
moskeeën en kleinere gebedsruim- 
ten. De Staatslieden- en Frederik 
Hendrikbuurt hebben geen moskee 
en  ook geen gebedsruimte. Moslims 
uit deze buurten  moeten naar ande- 
re stadsdelen ٠٠١ a a n  -verplich ا!الاا
tingen te voldoen.
Iedere dag zijn er vijf verplichte 
gebeden, waarvan de eerste rond 
vijf uur 's  tends. Het laatste ص 
g e b ^  is na zonsondergang. De 
drukste  tijden in en bij een moskee 
zijn de  laatste 10 dagen van  de 
vastenmaand. De nacht tussen de 
26e en 27e vastendag is laylat al- 
؟ adr, de  nacht van  het besluit. Vro- 
me moslims blijven dan  de  hele 
nacht in de moskee.

Feest
Als de  vastenmaand  is afgelopen 
worden  het vasten gebroken. Dat 
gebeurt met een feestelijke gebeds- 
bijeenkomst in de  moskee en thuis. 
Het einde van  de  Ramadan wordt 
afgesloten met een d r ^ a a g s  feest 
( ؛لاله-ج،رأ . In de Staatskrant van  
maart zullen wij u  uitgebreid infor- 
meren over dit feest.

Het vasten  begint met het formule- 
ren van de  intentie (de niyya) dat te 
gaan  doen. Hierna moet men zich 
onthouden  van  alles wat het vasten 
kan  breken. Gedurende de Rama- 
dan  mogen de  moslims van de 
eerste ochtendschemering tot na 
zonsondergang  nie، ؛؛ ؛٠ ، zich nemen. 
Eten en drinken  is niet toegestaan, 
en ook het hebben van gemeen- 
schap niet; er mogen geen genot- 
smiddelen worden  gebruikt en ook 
het gebruik  van  medicijnen is ver- 
boden  tenzij het om een levensbe- 
dreigende situatie gaat. Omdat de 
dagen  langer worden, wordt de 
periode van  onthouding  ook steeds

Het vasten geldt vanaf de  pubertijd- 
sleefti^. Zieken in  levensgevaar en 
bejaarden hoeven niet (volledig) te 
vasten. Door aalmoezen te geven 
kunnen  ze ook hun  geloofsverplich- 
tingen na komen. Zwangere en 
zogende vrouwen, zieken, die niet 
in  levensgevaar zijn, reizigere en 
mensen die zware arbeid verrichten, 
mogen het vasten onderbreken. In 
principe moeten ze dit later inhalen. 
Als de zon  is onderçegaan hervat 
men zijn gewone leefpatrron weer 
tot de volgende dageraad. In de 
gezinnen begint na zon^ndergang  
de  gezelligheid. Alles draait dan  ٠١١١ 
de  gezamenlijke maaltijd. Er heerst 
in de gezinnen een sfeer die te ver- 
gelijken is met de  stemming op 
sommige christelijke of joodse feest- 
dagen zoals kerstmis.

Maanjaar
De Ramadan valt niet altijd in de- 
zelfde maand. Dat komt omdat het 
islamitisch (maan)jaar 10-11 dagen 
korte؛• is dan  het in  Nederland ge- 
bruikelijk (zonne)jaar. Op de Neder- 
landse kalender verschuift de  Rama- 
dan  ieder jaar. De juiste data han

Ramadan: vastenmaand voor
moslims is weer begonnen

ة1 ن ل إ ح م م ه
H>osfturf|l؛ souna أ

—
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D.A. DROGISTERIJ PARFUMERIE

TOM  LOW IE

Eczeem, acne, huidirritalie, uitslag 
o f gewoon een moeilijke huid? 
Avylon 1 werkt snel en zeker. 
Probeert ٧ zè lf maar!*

u  krijgt van ons de schriftelijke 
garantie dat ال het aankoopbedrag 
volledig terugontvangt indien het 
produki niet naar tevredenheid is.

مءه  LABORATORIES .̂٧. • POSTBUS 55 - 7970 ٨  ̂HAVELTE

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 684 36 91

a n b l e d l n a  A P Z

fJI,=
M o to rp a k k e t f 50خ =
I n c l . o x a m o n  '

.٠ ٠ ٥^١ ٠ ^٨٦̂ ۴ -T h e o r ie c u r s u s  d a g* 
v o o r  e e n  p r o e f l e s ة ©  ا

6 2 3 <٠ ۴ O ó  5 2 8  2 Ç  <8 2  4 2  O Ç)؛<

Doe-het-zelf kopieëren (zw/w) v.a. 6 ct/A4 
Laten kopieëren (zw/w) v.a. 7 Ct/A4
Diverse kortingskaarten, w.0. s^dentenkorting.

Kopieëren met steunkleur rood, blauw, groen of 
wit (op donker papier).

Ook voor vergaren, vouwen, perforeren, nieten, 
lijmen, inbindsystemen en o ff^ -d ru k w e rk to t  A2. 

DONKER CURTIUSSTRAAT 5 (t/o BouwVaria) 
ma-vr: 9.30-17.30; za. 9.30-13.00 tel. 6841670

AUDIO- & VIDEO APPARATUUR

ALL SOM)
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT ١١١ 
1051 BA AMSTERDAM TEL. 686 05 ص

Wie het kent en weet eetvlee$ en vleeswaren van

Wij doen komende dagen mee met de 
Europese wedstrijden woret-en hammaken.

VAU LIMBURG STTRÜMSTRAAT 48. tel. 684  86  71
٧١٧ TOONAANGEVENDE DRANKEN-$PECIAALZAAK IN DE STAATSLIEDENBUURT

Wijnhandel/Slijterij DE WIJNRANK
A l  I S  j a a r  e e n  b e g r i p

W ij h e b b e n  © e n  s te rk  w ijn a s s o r t im e n؛ t  u it  
v ij f t ie n  l a n d e n ,  m e t  ju w e o l t jo s  tu s s e n  d e

5 -  e n  l O r  g u l d e n .  
Plus © e n  f a n t a s t is c h  a s s o r t im e n t  

g e d is t i l le e r d  in a l le  p r ijs k la s s e n .  
٨ ٢ ٨ ٠ ٧ ^  K la p  Dèskundig adv ies , gratis Thuisbezorgen، reg e lin g en  ٧٠٠٢ fe e s t je s

FANNIUS SCHOLTEN5TRAAT 5 -ه5و  (hoek Bentinckstr.) tel. 686 ^7 07

V O L E N D A I V I I V 1E R  V I S H A N D E L
JAAP MOLENAAR

Verse gerookte 
en gebokken vis 
Kwaliteit is onze reclam e
V /\[N J  L I M B U R G  S T I R U M S T R A A T  40

Jto rap iM
Staatskrant

HETMARCANTI COLLEGE, 
DE JUISTE KOERS 

٧٥٠  ̂JE TOEKOMST

VEGETARISCH
RESTAURANT

VRIJDAG

Weet je niet wat je moet eten? 
zinnen het wel.؛Wij ve 

 Elke vrijdag ben ؛٠ welkom ٧٥٨٥؛
estaurant van de؛ in het ١« ٧٧؛ 

.Buurtwerkplaats 

f 10,- verorgen wij een ٧٠٥٢ 
drie-gangen-menu. 

Vegetarisch restaurant Vrijdag 
de Buurtwerkplaats ؛٨ is gevestigd 

11 04 682 .Cliffordsfraat 36, tel

HAV©
MAVO

VBO

INSCHRIJVING DAGELIJKS (na telefonische afspraak).

ONZE LAATSTE KENNISMAKINGSAVOND:
DINSDAG 6 APRIL VAN 17.00 - 30.س  UUR EN VAN 1$.00 - 20.30 UUR.

23 en 25 FEBRUARI: BASKETBALTOERNOOI VOOR DE RE^E SCHOOL.

IN SC H R IJV IN G E N : F rederik  H endrikp lan tsoen
(tel. 020-6843582), Jan  van  G alenstraat 31, (tel. 020-6841075)
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VERHOGING GE- 
M E E N T E L I J K E  
BELASTINGEN
Hieronder staan in het kort de 
belangrijkste verhogingen in de 
gemeentelijke belastingen voor 
huishoudens ten opzi،hte van 1992.
De aanslag die u  in 1993 ontvangt, 
komt vo©r de  huurder h©ger öit 
dan  vorig jaar. £igenaren van 
panden  gaan  iets minder betalen. 
De folder bij het aanslagbiljet zal 
meer op  de details ingaan.
Wanneer u  een huis bezit, betaalt ال 
Rioolaansluitrecht voor de  aanslui- 
ting op het riool. Dit kost /  142,40 
voor 1993. De Bijdrage Waterzuive- 
ringskosten (BWZK) betaalt u  via de  
maandelijkse nota van het Gemeen- 
te-£ne^iebedrijf. £énpersoonshuis- 
houdens, die gedurende het hele 
jaar alleenwonend zijn geweest, 
moeten eerst het tarief voor meer- 
per«}onshuishoudens ( /  14,53 per 
maand) betalen. Het ،مح¥ء betaalde 
bedrag  ontvangen zij vanzelf in 
april 1994 terug. س  de  reinigings- 
heffing betaalt betaalt u  via de  GEB- 
nota.

De reinigingsheffing gaat fors 
omhoog. Een m؛«rpersoonshuishou- 
den  moet in 1993 /  25,82 per maand 
betalen. Ook hier geldt dat 
alleenwonenden in april 1994 geld 
terug  on^angen  als zij het hele jaar 
alleenwonend zijn geweest. 
Hondenbezitters betalen in 1993
per hond. Wanneer u م 95,00  meer 
honden  h eb t  betaalt u  ook voor de 
tweede (en volgende) hond /  95,00. 
Het hogere tarief voor de  tweede 
hond is met ingang van 1993 komen 
te vervallen. Als u  betaald hebt, 
ontvangt u  een rode honde^nning. 
Wanneer u  niet betaalt, loopt u het 
risico dat u  het dubbele moet 
betalen.

Kwijtschelding
Niet iedere Amsterdammer heeft 
evenveel mogelijkheden. om  de  
belastingen te betalen. Er bestaat 
een speciale regeling voor Amster- 
dammers met ،^n  krappe beurs.  زه
kunnen  in aanmerking komen voor 
gedeeltelijke of gehele kwijtschel- 
ding  voor de  Bijdrage Waterzuive- 
ringskosten, de  Reinigingsheffing en 
O nroerende-zaakbelastingen. De 
rijksoverheid bepaalt de  normen 
voor deze regeling. Mensen met een 
inkomen op  bijstandsniveau komen 
over het algemeen voor deze rege- 
ling in aanmerking. Afhankelijk van 
het inkomen wordt bepaald hoev ^ l 
kwijtschelding  w ordt verleend. 
Wanneer u  twijfelt of u  in aanmer- 
king komt, kunt u  het beste de 
folder bestellen bij Gem ^ntebelas- 
tingen AmstCTdam. u kunt de 
folder en het aanvraagformulieren 
ook verkrijgen bij de س1؛؛  ه  Dienst 
en  de  Stadsdelen. De Sociaal Raads- 
üeden  bij u  in de buurt kunnen  u  
helpen met het invullen van het 
formulier.
Met vragen ل؛اااا ، u  terecht bij Ge- 
mrentebelastingen Amsterdam, 
Telefron: Algemeen: 6513 513 
Kwijtschelding: 6513 762 
Voor meer informatie over kwijt- 
scheiding lees het artikel elders in 
deze krant.

van een stedebouwkundig program- 
ma van  eisen. In deze fese moet o.a. 
duidelijker worden hoe de nieuwe 
wijk eruit zal zien, en welke milieu- 
maatregelen uitgevoerd kunnen wor- 
den.
Om  als Bewoner$groep GWL de  nota 
van  uitgangspunten  verder uit te 
kunnen  werken  tot een zinnig stede- 
bouwkundig  programma van  eisen, 
zoeken wij mensen die mee willen 
werken aan  het tot stand komen van 
een werkelijke milieubuurt. Er zou- 
den  meer mensen aan de kant van  de 
bewoners mee moeten denken ©٥١ te 
voorkomen dat het stadsdeel zoals in 
het verleden  over de  hoofden van  de 
door hun  uitgenodigde insprekers 
heen beslist. Om maar eens in herha- 
ling te vallen met de  woorden van 
het stadsdeel: "Een belangrijk punt is 
de  'visie' die de buurt heeft op  de 
plannen  voor het GWL-،errein. Dit 
plan  is één van de  laatste grote pro- 
jecten in het stadsdeel. Het is een 
kans èn een uitdaging  hier iets moois 
van  ،e maken. Daarom  m ret het goed 
aansluiten op  het karakter van  de 
omliggende buurten  en de  wensen 
van  de  bewoners." 
u kunt u  aanmelden bij het Wijkcen- 
trum, van  Hallstraat 81 (tel. 6821133).

Bewonersgroep GWL

Vervolg van pag؛na 3
De buffer
Het enige grote sfrijdpunt dat blijft 
bestaan, vormt de  afscheiding tussen 
het ^ r i j f s te r re in  aan de  van  Slinge- 
landtstraat en de nieuwe milieu wijk. 
De bewoners streven naar een brede 
groene buffer, waarin o.a. het sport- 
park  aan de van  Hogendorpstraat en 
het ernaast gelegen nieuwe terrein 
van  de  Gemeentewaterleidingen 
liggen. Aanvankelijk zagen ook de  
ambtenaren het belang in van  zo'n  

zone die de  scheiding vormt tus- 
sen wonen en bedrijven." Maar al 
snel stapte men af van dit idee. Het 
sportpark  werd aangewezen als ter- 
rein voor de te com ^nseren  vierkan- 
te meters bedrijfsvloer van  het AWIC 
en de  Buyskade. Dat daarmee bedrij- 
ven tot aan  de  rand  van  de milieu- 
wijk zouden  oprukken, en het sport- 
park  voor de  buurt verloren zou 
gaan, werd  ook door de politiek als 
niet bezwaarlijk ervaren. Toch blijft 
de  bewonersgroep vechten om  het 
genomen besluit hieromtrent terug  te 
draaien.

Hoe nu verder
Inmiddels zijn ambtenaren en bewo- 
ners samen bezig aan de volgende 
fase van  het planproces: het opstellen

SCHOENMAKERTJE
Tevens kopieren

sleutels, W.O. 
IİPS Keso, 
Mercedes, 
Porsche.

alarmsystemen!

Ambachtelijke
schoenreparatie

Geopend van 
 di t/m ٧٢؛؛

,٧٧٢ 8-18 van
za 8-16.30 uur

Spaarndammerstraat 5921/0 Albert Heijn

Hulp bij belastingaangifte
terecht.
Als u uw belastingformulier w؛lt laten
in vullen moet u de volgende papieren
meenemen:
- jaaropgave(n) over 1992, dat is een 

verklaring van loon, pensioen 
(AOW/AWW) of b^$tand$u؛tke- 
rmg.

- andere inkomsten die u ontvangen 
heeft zoals rente, alimentatie, bijver- 
diensten (uit bv. onderhuur).

- als u geld terug hebt gekregen van de 
belasting in 1992 moet u daarvan het 
bewijs meenemen.;

- rente die ٧ betaalt over financiering- 
scontracten (van afbetalingsregelin- 
gen, huurkoopovereenkomsten, 
geldleningen e.d.) kunt ٧ van de be- 
lasting aftrekken.

- als ٧ giften hebt gedaan in 1992, 
moet u daarvan de bewijsstukken 
meenemen; bv. als u familieleden of 
verwanten geld heeft toegestuurd 
voor hun levensonderhoud. Zonder 
bewijzen mag u deze kosten niet af- 
trekken;

- kosten die u gemaakt heeft voor een 
bril, de tandarts, dieët- en premie- 
ziektekosten; voor die-tkosten moet 
u de dieëtlijst van de dokter mee- 
brengen.

- saldo van uw giro- of bankrekening 
op 31 december.

De sociaal raadslieden

Ook dit jaar moet u weer een aangifte- 
biljet invullen. Als u dat zelf niet kunt 
doen, dan kunt u op de volgende 
adressen terecht.
Tussen 1 en 31 maart kunt u uw be- 
lastingformulier laten invullen op het 
Belastingkantoor, Wibautstraat 2-4. 
u  moet wel van tevoren telefonisch 
een afspraak maken. Het telefoon- 
nummer is 593.1250 of 593.1251.
De tweede mogelijkheid om uw for- 
mulier te laten invullen is bij het 
Dienstencentrum Korte Prinsengracht 
34. Iedere dinsdag in maart zit daar 
een ambtenaar van de belastings- 
dienst. De data waarop hij/zij daar zit 
zijn: 9, 16, 23 en 30 maart, u moet 
van tevoren wel een afspraak maken. 
Op maandag en donderdag tussen 
12.٠٠ en 14.00 kunt u bellen naar 
625.1942.
De derde mogelijkheid is bij de sociaal 
raadslieden. Dat kan op 12, 19 en ظ  
maart. Alleen na een telefonische af- 
spraak (tel. 684.02.30) kum  ٧ bij hen

den en een hoge onroerendzaakbe- 
lasting kunnen bemiddeling vragen bij 
de sociaal raadslieden. Van Limburg 
Stirumstraat 119 (De Koperen 
Knoop), maandag, dinsdag en don- 
derdag tussen 9.00-12.00 uur. Vrij- 
dagmorgen op afspraak.

Vervolg van pag!na 2
de  criteria en  de controle voor sub- 
si^؛e is zeer stringent."
Het wordt algemeen (ook bij de 
organisaties die het leew edeel van 
de subsidie ontvangen) erkend dat 
meer dan  de helft van  de bezoekers 
van  de  organisaties uit omliggende 
buurten  als de  Jordaan en de  Baars- 
jes (waar geen Surinaamse ©rganisa- 
ties gevestigd zijn) komen. Op de 
suggestie dat er dus gemeen- 
schapsgeld aangewend wordt voor 
mensen  die niet in de  buurt wonen 
reageert wethouder Vorden met 
"...we hoeven daarom  nog geen 
do^sm entaliteit te krijgen". Hoe 
vaak  bezoeken mensen uit Wester- 
park  geen door, een andere deel- 
raad  gesubsidieerde, instelling?
Hoe de subsidies in de toekomst 
verdeeld  zullen  worden hangt er 
van  af of een organisatie de doel- 
stelling van  de  deelraad (scholing 
en arbeidsmarkt) in activiteiten om- 
zet. Hoe dit dan  gecontroleerd zal
worden  "daar zijn we nog آاأ؟اآأا -
memen voor aan het zoeken" aldus 
Spaapen. De Surinaamse organ؛-
S3 ties zijn zich, naar eigen zeggen, 
ondertussen  gaan toeleggen op de 
door de  deelraad verlangde activi- 

١ teiten.
In het kader van de  nieuwe doel- 
stellingen is er vanuit de organisa- 
ties een overkoepelend platform  
opgerieht om  de  activiteiten van de  
organisaties zo  goed mogelijk op 
elkaar af te Stemmen. Hiermee 
hoopt het platform  tegenwicht te 
kunnen  bieden aan  de nijpende 
werkeloosheid onder Surinamers. 
De deelraad  reageert positief. Men 
is van zins وه subsidies in toene- 
mende mate via het platform  te 
verstrekken, zodat deze het dan  zo
doelmatig mogelijk door kan sluizen 
naar de  organisaties.
Uit dit platform ؛ء   onder andere een 
nieuw  initiatief, de  zogenaamde 
Black School, ontstaan. De bedoe* 
llng hiervan is om  op zaterdag  
klas^s  voor jongeren te organiseren. 
Het doel van  deze Black School, is 
om  de jongeren (die Suriname vaak 
alleen van  horen zeggen kennen) 
kennis met hun  cultuur te laten 
maken. Jerry Derby van Paloeloe 
Rockers: "In de Bijlmer bestaat het
al. Het ؛٩.  trouwens niet alleen be- 
doeld  voor zwarte kinderen, ieder- 
een is welkom".

Jan Maarten Deurvorst 
■_ 

INGEZONDEN BRIEF

De Staatskrant beticht het bestuur 
van  dit stadsdeel van het maken 
van  "studiereisjes" naar het buiten- 

land, het verdienen van "vorstelijke 
salarissen" en "elkaar in de haren 
zitten  over een scheef liggende 

".stoeptegel
enkel raadslid is op kosten ١١^ »  ؛

van  het stadsdeel ooit in het buiten- 
land  g ew ast, onze salarissen zijn in 
de  gemeentewet geregeld en een 
scheef liggende tegel wordt gewc»n 
zo snel mogelijk recht gelegd.
Als bestuur maken we ongetwijfeld 
fouten en het is terecht dat de 
Staatskrant ons daarop  aan sp r^k t. 
Bijvoorb^ld  de  onvoldoende be- 

trokkenheid van  bewoners bij de 
herinrichting van  het groen op het 
van  Beuningenplein, of de  aanvan- 

kelijk onvoldoende aandacht voor 
de  drugs- en andere overlast in de 
buurt zijn zaken die terecht zijn 
aangekaart en waar we ook zaken 
hebben veranderd.
Het bestuur doet soms ook keuzen 
w aar niet iedereen het mee eens is 

Staatskrant de ،؛en dan  kan In d 
andere partij ook aan  het woord 
komen. Maar het gewauwel over

"Bulldozer-Mirlam" die als bestuur- 
der zonder inspraak de verouderde 
bedrijven op  het Witteneiland wil 
slopen is moeilijk te rijmen met de 
grote aandrang  die de  afgelopen

buu- ؛؛jaren juist vanuit versk illend 
rtgroepen en het wijkopbouworgaan 
is uitgeoefend om  het Witteneiland 
te vernieuwen. Vanuit de  buurt 

gewezen op de moge- س  werd ا
lijkheden voor een prima woninglo-
cntic, de verbetering van de  winkel- 

stand en de  betere toegankelijkheid 
van  het gebied. Die argumenten zijn 
in diverse inspraak-avonden naar 
voren gekomen en door het Stads- 

dóélbeatuur onderkend- Maar het Is 
blijkbaar makkelijker om  het be-
stuur als een lekker autoritair be- 
stuur neer te zetten, dan  de  werke• 

d  weer te geven.؛؛؛lijkh 
Het is heel jammer dat de verbete■ 
ring in de  leesbaarheid van de arti 
kelen in de Staatskrant gepaard gaal

inhoudelijke <طإ؛أههلةسرأ met zo'n
kwaliteit. Ik hoop dat de  leesbaar- 
heid zal blijven, maar dat de  inhou- 
delijke kwali،،.’it zal stijgen.

Maarten Voster, 
Partij van de Arbeid-fraetie, 

,voorzitter stadsdeelraad

wordt'Vergeleken met de r؛jk؛>normen.
Zit u boven die ٨٠™  dan moet ٧ het 
verschil met twaalf vermeningvuldi- 
gen zodat ٧ uw jaarlijkse draagkracht 
krijgt. Van deze draagkracht is 80% 
h e la s t in e h e ta a lk r a ^ h t

Een voorbeeld
u bent alleenstaande en krijgt 12س 
gulden bijstand. Uw vakantiegeld be- 
draagt f65,77, totaal is 1265,77. Stel 
de kale huur is f 290,—, de zieken- 
fondspremie is f 16,50 en AWBZ 
f 11,10, tesamen is dat f 317,60. 
Waneer u dit bedragt aftrekt van 
f 1265,77 blijft er f 948,17 over. De 
rijksnorm  om voor kwijtschelding is 
voor een alleenstaande f 885,--. Er is 
een maandelijks verschil van f 63,17. 
u vermeningvuldigt dit bedrag met: 
12 X f 63,17 = f 758,04. 80% van dit 
bedrag is f 43,س . Deze alleenstaande 
wordt geacht iedere belastingaanslag 
b «  eden f 606,43 per jaar te kunnen؛
betalen. Onrrerendzaakbelasting is al- 
tijd lager, dus er volgt geen kwijt- 
scheiding.
De richtlijnen voor kwijtschelding zijn 
als volgt:
f 1360,- voor een echtpaar of samen- 
wonenden;
f 1.195,- voor een éénoudergezin; 
f 885,— alleenwonende; 
f 780,“  voor een woningdeler. 
Mensen met een een minimum-inko- 
men, een huur van ongeveer 300 gul-

Kwijtschelding on- 
roerend zaakbelas- 
ting: alleen voor 
allerarmsten
Veel mensen krijgen deze weken de 
aanslag onroerend zaakbelasting 1993 
(voorheen onroerendgoedbelasting) in 
de brievenbus. Voor deze aanslag kan 
kwijtschelding worden aangevraagd. 
Dat kan als u te weinig inkomsten 
hebt. Wie kwijtschelding wil aanvra- 
gen moet daarvoor een formulier in- 
vullen. Dit formulier moet u met een 
aantal bewijsstukken opsturen de Ge- 
meentebelastingen. Dat klinkt dus 
leuk. Maar omdat u vindt dat u te wei- 
nig geld heeft om te kunneil betalen 
betekent dat nog niet dat u niet hoeft 
te betalen. De belasting beoordeelt uw 
aanvraag om kwijtschelding volgens 
strenge regels. Deze zijn door het mi- 
nisterie van financiën voorgeschreven. 
Wanneer die regels worden toegepast, 
Wijkt dat bijna niemand kwijtschel- 
ding kan krijgen.
 -regels u neemt uw netto maandin ءه
komen en telt daarbij op een twaalfde 
deel van uw jaarlijks netto vakantie- 
geld. Hiervalt trekt u af: de kale huur 
(verminderd met huursubsidie) , uw 
ziekenfondspremie en AWBZ-b؛jdra- 
ge. Het bedrag dat u dan overhoudt



e؛ef uitgeweken naar legale l©kat؛Staat،sarch

foto:S،aatsarchiefHet laatste kraakpand van  betekenis in de  Staatsliedenbuurt

Even het geheugen opgefrist: het Staatsarchief verzamelt alle vormen van documentatie over de politieke, 
هآءهو1ع  en culturele activiteiten van ءه  woongroep Staatsliedenbuurt (later kraakgroep) en de daaraan 

verwante groepen. Tot voor kort zetelde het Staatsarchief in Zaal 100, totdat de zeer ingrijpende 
vert?ouwing van dit voormalige krakersbolwerk ons noopte tot vertrek.

Particuliere woningverbetering: 
uitstel dreigt
‘Wanneer gaan ze beginnen?’ Dat is een vraag waar veel bewoners mee worste- 
len, nu de opknapbeurt van hun huurwoningen nog steeds niet gestart is. De 
meeste particuliere verhuurders hebben zelfs niets meer laten horen, sinds de 

- - - - -  van de deelraad binnen zijn. ©p een enkele uitzondering
na, hebben de verhuurders weinig boodschap aan de verplichting om hun huur- 
ders zo goed mogelijk te informeren.
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gemakkelijk binnen de chronologie te 
plaatsen zijn, maar zich soms ook zelf 
over meerdere jaren uitstrekken. We 
beseffen ons terdege dat de manier 
van opbergen gevolgen heeft voor de 
manier van zoeken, en omdat we nog 
niet weten wie er gaat zoeken en waar- 
naar is dit nog een heel gedoe.

De nabije toekomst
Om te voorkomen dat we ons snel 
gaan vervelen hebben we de volgende 
strategie bedacht:
- Het uitpluizen van de archieven van 

Radio Stad (?س  banden)
- Een boekje schrijven
- Proberen overheidspublikaties die 

nog niet waren gestolen of uitgelekt 
te achterhalen, gewoon om vragen

- Contact zoeken, leggen en onder- 
houden met andere archieven

- Tentoonstelling organiseren
- Als het geld bijna op is een benefiet 

laten gebeuren
- En vooral: doorgaan met verzame- 

len-

Dus heb je spullen of wil je lullen, 
sehroom niet te bellen, te schrijven of 
te komen naar:
Het Staatsarchief
Groen van Prinstererstraat 82hs
Telefoon 6843514
’s maandags van 11 tot 4 zijn wij er 
zelf!

En laat niet iedereen weten via een 
briefje op de deur of op het raam dat 
u een dagje weg bent. Maak het ؛nbre- 
^ers zo moeilijk mogelijk.
De tips kort samengevat 
٠ Sluit de ramen en deuren goed af, 

ook als u heel even weggaat.
* Laat nooit onbekenden toe in uw 

woning en vraag of men zich legi- 
timeert.

* Laat uw woning er zo bewoond mo- 
gelijk uitzien als u niet thuis bent.

* Als u een dagje weggaat, laat dit dan 
niet iedereen weten via een briefje 
op de deur of op het raam.

Voor meer informatie kunt u bellen 
n^ar het Co،؛rd؛nat؛eprojekt Ouderen- 
zorg en de Wijkpost voor Ouderen, 
tel. 684 4352

Simone Feiken

tot stad en (buiten)land. Het idee dat 
deze archieven toegankelijk zouden 
kunnen worden én veilig bewaard 
deed veel mensen besluiten ze aan ons 
te overhandigen, en liet ons natuurlijk 
geen andere keuze dan ze aan te pak- 
ken. Zo groeiden we automatisch van 
Staatsarchief naar Stadsarchief.
Al het binnengekomen materiaal heb- 
ben we op de eerste plaats gescheiden 
op formaat. Dit leidde tot de volgende 
voorlopige verdeling: burgelijke pers, 
eigen pers, persverklaringen, stencils 
en andere eigen publikaties op A4-for- 
maat, affiches,foto’؟, video ؛ntern 
(Vrije Keyser, VPA, vroege Staats TV 
enz), video extern (journaalbeelden 
enz), geluidsopnames eveneens ver- 
deeld in eigen opnames en opnames 
van buiten, en tot slot parafernalia zo- 
als t-shirts, krakersoutfits, roestige 
kraaiepoten en dergelijke).
Vervolgens is het materiaal voor zover 
mogelijk op chronologische volgorde 
gelegd, in dozen of mappen geborgen 
en op planken langs de muur ge- 
plaatst. Het A4-archief, de eigen me- 
dia en de burgelijke pers zijn inmid- 
dels redelijk inzichtcl^k, het overige

ZQP zic^ ]aten wachten. Hoewel we de- 
ze werkwijze van formaatscheiding en 
chronologie tot nu toe eonsegent 
hebben toegepast dwingt het materiaal 
ons ertoe toch ook zogenaamde ’zaak- 
dossiers’ aan te leggen rond bepaalde 
belangrijke gebeurtenissen, die soms

men. Bijvoorbeeld het vragen om een 
glaasje water of om een dokter te bel- 
len, omdat men zich niet zo lekker 
voelt.
Eenmaal binnen is de kans op diefstal 
groot. Vertrouw daarom niet zomaar 
iemand.
In de derde plaats, laat als u ’s avonds 
weggaat het licht in huis branden. 
Wanneer u een tijdschakelaar heeft, 
laat die dan op verschillende tijden in 
werking treden.
Het is ook heel goed om de radio of 
T.V. zachtjes aan te laten staan wan- 
neer u weggaat. Het lijkt dan alsof u 
gewoon thuis bent.
Doe ’s avonds uw gordijnen dicht, zo- 
dat niet iedereeen kan zien wat u in 

٠ huis heeft staan of dat ٧ alleen thuis 
bent.

Omdat er is de Staatsliedenbuurt geen 
kraakpand meer in staat of bereid was 
het archief onderdak tc verlenen zijn 
wij onder druk van de omstandighe- 
den uitgeweken naar een legale loka- 
de, te weten een voormalig winkel- 
pand gelegen aan de Groen van 
Prinstererstraat 82. Van deze vroegere 
zuivelwinkcl huren wij de fraai bctc- 
gelde voorrulmte. We hebben deze 
ruimte onmiddellijk laten voorzien 
van een telefoonaansluiting, bijbeho- 
rend telefoontoestel en beantwoorder. 
Wij zijn nu dus 24 ٧٧٢ per dag bereik-
baar en wel onder telefoonnummer 
4 ةء4 لئت . Ook hebben wij zoal؟ een 
winkel betaamt een vaste ope- 
ningstijd, namelijk des maandags van 
11 uur tot 4 uur In de middag.

Spectaculaire 
ontwikkeiingen
Het oorspronkelijke idee over de op-
zet van een buurt- en kraakarchief. 
zoals zovele idee،n ontstaan aan de 
bar van één of ander kraakkafé, was 
de verzameling zoveel mogelijk te be-, 
perken tot de activiteiten van de 
Woongroep Staatsliedenbuurt, later 
Kraakgroep Staatsliedenbuurt. Het 
bleek eehter dat de meeste mensen er 
vrij uitgebreide privé- archieven op na 
hielden waarin hun persoonlijke aktic- 
verleden en belangstelling lag opgesla- 
gen. Het spreekt voor zich dat deze
privé- verzamelingen zich uitstrekten

Hoe maakt u het inbrekers lastig?
De kans om slachtoffer te worden van 
inbraak kan verkleind worden door 
een aantal tips op te volgen. Er zijn 
natuurlijk nog veel meer tips. In de 
volgende buurtkrant zult ؛١  hier meer 
over lezen en er wordt een folder ge- 
maakt over veiligeid in en om de WO- 
ning.

Zorg in de eerste plaats dat de deuren 
en ramen altijd goed afgesloten zijn, 
ook als u maar even weggaat. 
Vertrouw in de tweede plaats niet 
iedereen die bij u aan de deur komt. 
Als u niemand verwacht, doe niet me- 
teen de deur open. Laat mensen van 
offici^e instanties zieh legitimeren.
Er wordt ook vaak gebruik gemaakt 
van smoesjes om bij u binnen te ko-

subsidie afgezien. Overigens blijven 
de (nieuwe) eigenaren wel verplicht 
om het achterstallig onderhoud te ver- 
helpen. Het zal ook van de deelraad 
afhangen of dit inderdaad gebeurt. 
Een daadkrachtiger optreden lijkt 
gewenst-

Spreekuur
Sinds oktober heeft het wijkcentrum 
Iemand in dienst genomen, om de be- 
woners zoveel mogelijk met advies bij 
te Staan. Het wijkcentrum zelf heeft 
ook informatieavonden gehouden. 
Hoewel de belangstelling niet erg 
groot was, zijn er via speciale spreeku- 
ren toeh nog veel kontakten gelegd 
met de huurders van de projekten. 
Toen bleek nogmaals, dat veel bewo- 
ners de inhoud van de plannen niet 
goed kenderi en dat ze schrokken 
van»het ingrijpende karakter van de
opknapbeurt.
٥١١١ een eind te maken aan de onzeker- 
held en om de overlast van de werk- 
zaamheden te beperken zullen bewo- 
ners zoYeel mogelijk afspraken moe- 
ten maken met de eigenaren over de 
Start, duur en wijze van uitvoering. De 
kans op slagen is het grootst, wanneer 
ze dit ' ' met de andere be-
woners van het komplex doen. Het 
wijkeentrum kan hierbij helpen. Ook 
wil het wijkcentrum mee helpen zoe- 
ken naar een oplossing voor de pro- 
ïektcn die inmiddels zijn afgevallen.

u  kun، terecht op het spreekuur voor 
 -purtikulim woningverbetering: el ءه
ke maanda؛؛ van 19 tot 20 uur op het 
wijkcentrum. Van Hallstraat 81. 
Verder Is de hew^ers^dersteuner te- 
lefonisch bereikbaar op maanda؛;mid- 
dag en woensdagmiddag, tel. 
6821133.

Willemien van de Water■

l)l<: SPORTHAL ’ا'اااNIEUWS
Specials aktivitcitcn voor de kinde-
ren  van  6 tot 12 jaar.
Er zijn veel kinderen, die in de

gekre- وءا vorige maand  met school 
gen hebben in  het Hogendorp  Spor-

 tcentrum. Speciaal voor jullie word؛
- 16.30 er op  vri^agntiddag  van 
،٠، 17.30 uur  gelegenheid gegeven 

badminton en ،ram^line$pringn. 
Er wordt ook les gegeven en het is 

Je moet «;hter om  tw^، ا gratis 
dingnen denken: je moet zaalgym- 

vo] ! ظ meenemen en vol ,؟pje 
Ook voor jullie is er iedere donder- 

dag  van  16.00 tot 17.00 uur  tennis in 
,de  s^ r th a l.  Het is ook gratis

Volwassenen
Fitnessinstuiven op  woendagavond: 
van  19.00 tot 20.30 uur  fit- 
ness/krachtsport voor teginners 
van  20.30 tot 22.00 uur  fitness voor 
gevoróerden. fl. 3 0 م  per keer. 
Informatie: Ted Jorritsma, Van Ho- 
gendorp  s^ rtcen tru m , van  Hogen- 
dorpstraat 921 telefoon 4260س .

Vorig jaar hebben de eigenaren van 
136 woningen, verdeeld over 14 ?٢٠- 
jekten in het stadsdeel Westerpark, 
subsidieaanvragen ingediend bij de 
deelraad voor het opknappen van de 
huizen, o p  de meeste woningen rust 
een aanschrijving, dat wil zeggen dat 
de eigenaar op korte termijn het ach- 
terstalllg onderhoud moet verhelpen. 
 subsidie was niet onwelkom en وبإ
sommige verhuurders grepen de gele- 
genheid aan om tegelijk ook verbete- 
ringen in het plan op te nemen, zoals 
het aanleggen van een douche of cen- 
tralc verwarmift،.
Hoewel eigenaren verplicht zijn, om 
bewoners nauw te betrekken in de 
planvortnirt،، êêbsurde dit nauwe- 

ا؛بماز . In een enkel gunstig geval werd 
ççn informatieavond belegd. Van 
sommige komplexen kregen de huur- 
ders echter helemaal niets te horen؛ ze 
moehten alleen een akkoordverklaring 
tekenen voor een plan waarvan hen 
niets bekend was.
Desondanks heeft de deelraad aan de 
meeste projekten subsidie toegekend. 
Inmiddels zijn in één geval de werk- 
zaamheden begonnen. De rest van de 
eigenaren heeft niets meer van zich la- 
ten horen, nadat ze in november de 
subs؛dietoez؟gging kregen van de 
deelraad.
Volgens de regels moeten ze binnen 
drie maanden met de werkzaamheden 
starten. Bovendien moeten ze vier we- 
ken voor de start de bewoners op de 
hoogte stellen. Het lijkt ،،٨٢٥٢ of alles 
stil ligt, of sommige eigenaren zelfs de 
subsidieaanvraag aangrijpen om de 
uitvoering van het achterstallig onder- 
houd (de aanschrijving) op de lange 
baan te schuiven.
Ook doen zich andere komplikaties 
voor: sommige panden worden door- 
verkoeht en één eigenaar heef، van de

Sporting West zoekt speiers
 Het gaat heel goed met de ه^سما

van Sporting West. Daar Zijn we 
nt dat،؛k،؛t،؛heel trots op, want dat b

deze jongens en meisjes -korfbal ؛و
de  enige gemengde sport- erg veel 

n hun sport, en dat؛ plezier hebben 
ze een goede korlbalopleiding en 
begeleiding hebben gehad bij Spor- 

ting West. □eze junioren zijn bijna 
zover dat ze mee kunnen  spelen in 

steeds ٥٥١ .de  hogere senioren teams 
e kunnen leveren,، ٥؛ erke junioren؟، 

hebben we ook enthousiaste jonge 
korfballertjes nodig.
We zoeken leuke sportieve jongens 
en meisjes van zes jaar en ouder. 
Ook oudere korfballers zijn van 
harte welkom!
Wil je wat meer van korfballen 
weten, kom  dan  op  woensdagavond 

uur) kijken als we trainen in 19س) 
S{»rtcentrum  Van Hogendorp. Als 
je schone sportschoenen meebrengt 
mag je misschien wel even mee-
doen.
Eind maart is het zaalseizoen voor 
de korfballers voorbij en gaan wij 

op  het veld  s^ le n .  Voor de ٢^ »  ؛
korfballers van  Sporting West bete- 

kent het dat ze weer op  het veld 
tegenover de  sporthal gaan  trainen 
op  de  dinsdagavonden. Op het 
eigen veld hebben we nóg meer 
ruimte en mogelijkheden om  nieu- 
welingen te begeleiden en de  mee- 

gekomen ouders achter een kopje 
koffie met de vereniging kennis te 
laten maken.

-Voor inlichtingen: Joke Baan, tele
(س 020-684 29 33.

Yvonne Wassenaar

beveilig uw huis ؛Geef inbrekers geen kans
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©  foto: Theo  ٧^  Trier

NIEUWE WINKELS IN « « » E N

In de Groen van Prinstererstraat kon men de afgelopen jaren het ene na 
het andere winkeltje zien verdwijnen, zoals bakker Bertram, drogisterij 
Tom Lowie,^het kaaswinkeltje en ijzerhandel Leerdam. £chter de laatste 
rijd verschenen er enkele nieuwe winkeis, veelal met een allochtone 
eigenaar. Van één van hun, ©guz Celik, van de hoekmarkt, een portret.

"Eerst saneert de gemeente de oude 
winkels weg, met behulp van de 
BO^regeling, wat veel geld kostte. 
Veel ondernemers in de  Van Lim- 
burg  Stirumstraat hebben hun  win- 
kels gekocht en hebben hoge hypo- 
theeklasten. N u  staat de gemeente 
toe dat er toch weer nieuwe winkels 
in  de  Groen van  Prinsterer straat 
verschijnen. Je kunt je afvragen of 
zo het draagvlak ٧٠؛؟   de andere 
winkels groot genoeg اظ؛ز؛ا . Maar zo 
lang het op  een eerlijke manier gaat, 
en dat lijkt toch wel het geval te 
zijn, kunnen  we weinig bezwaar 
maken tegen de komst van nieuwe 
winkels."
Van Vliet gelooft dat allochtone 
winkeliers zich wel in de  Fannius 
Scholten buurt kunnen  handhaven, 
omdat minderheden  bereid zouden 
zijn ،*٨ grotere afstand af te leggen 
om  in de w؛nk«l van  een landge- 
noot boodschappen te doen.

De klanten
Het is de  vraag of deze constatering 
juist is. Oguz Celik lijkt het tegen- 
deel te bewijzen.
"Ongeveer zeventig procent van 
mijn klanten is Nederlander", zegt 
hij.

Schrijver dezes kan  beamen dat 
klanten van  iederc cultuur zijn win- 
kei bezoeken, ook de  duikersvereni- 
ging is vertegenwoordigd; een be- 
baarde  man  in een duikerspak  komt 
een flesje shampoo kopen. Hij heeft 
geen geld op  zak.
"Kom dadelijk maar betalen", zegt 
Oguz. En tegen mij: "Als een klant 
geen geld bij zich heeft, en ik  ken 
hem, dan  kan hij een volgende keer 
betalen."

Bart Keizer

Nieuwe thema- en 
cursusbijeenkom- 
sten van het ASW
Het Amsterdams Steunpunt Wonen 
organiseert ook komend voorjaar 
weer cursussen en bijeenkomsten die 
de positie van huurders en woningzoe- 
kenden versterken.
Het ASW heeft twee folders uitge- 
bracht. Een folder met een overzicht 
van alle cursussen en een folder met 
studie- en themabijeenkomsten. De 
beide folders zijn vanaf januari bij het 
ASW en bij wijkopbouworganen ver- 
krijgbaar.
Geïnteresseerden uit de hele stad kun- 
nen voor een lage eigen bijdrage deel- 
nemen aan het cursusprogramma. Een 
greep uit het programma-aanbod: 
groepswonen voor 50-plussers, onder- 
handelen met de verhuurder, de bewo- 
nersgroep en de relatie met de achter- 
ban, de mogelijkheden voor bewoner- 
sorganisaties bij het opknappen van 
na-oorlogse woningen.
De studie en themabijeenkomsten zijn 
gericht op actieve bewoners, vrijwilli- 
gers en beroepskrachten, ©p de bij- 
eenkomsten krijgen wijken en organi- 
saties de gelegenheid ervaringen uit te 
wisselen en te d ise u ss^ re n .  Dit jaar 
zijn er onder meer bijeenkomsten 
over: bewOnersinvloed bij woningver- 
betering, partieipatie van migranten 
en de rol van OBO’s (Ondernemende 
Bewonersorganisaties).
Tenslotte biedt het ASW cursussen op 
aanvraag. Iedere georganiseerde 
groep kan een eursus aanvragen, ©ok 
wijk- en doelgroeporganisaties kun- 
nen een cursus aanvragen voor een 
groep mensen. Voor Wijkbewoners, 
 -plussers, maar ook voor de be-©؛
roepskrachten en vrijwilligers van de- 
ze organisaties zelf.
Nadere inlichtingen:
Margriet Koomen, scholingseoördina- 
tor of Miehaela Hanssen, voorlichter 
Amsterdams Steunpunt Wonen, Nieu- 
wezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ 
Amsterdam, telefoon: 020 - 5 230 130

Stadsvernieuwingsgebieden (B.O.S.) 
, beter bekend als het 'bedrijvenpot- 
je', werden  de  winkels uit de  buurt 
weggesaneerö of verhuisd  naar het 
concentratiegebied in de  van Lim- 
burg  Stirum  straat. Enkele allochto- 
ne winkeliers lijken nu  de  uitkom- 
sten van  het planologisch onderzoek 
le logenstraffen.

Winkeliersvereniging ver- 
baasd
In zijn zeer koude kantoortje in 'de  
koperen  knoop' ؛؛preek ik de heer 
Van Vliet van de  winkehersvereni- 
ging. Hij re a g ^ rt  gelaten op  de  
nieuwe ontwikkelingen. Wel vind 
hij het bevreemdend dat 'de  ge- 
»اااا ءا  klaarblijkelijk de spelregels 
heeft veranderd'. De heer van Vliet:

Cursussen in 
de Reiger
Cursus Italiaans
Buurthuis de Reiger organiseert in fe- 
bruari een cursus Italiaans voor begin- 
ners. Kosten: f 85,- voor 10 lessen. 
Tijd: donderdag van 19.00 - 20.30 
uur.

Cursus Spaans
©ok willen wij in februari een cursus 
Spaans organiseren.
Kosten: f 85,- per 10 lessen. Tijd: don- 
derdag van 20.30 tot 22.00 uur.

Zangkoor
©ns zangkoor voor 50-plussers kan 
nog leden gebruiken. Ze oefenen op 
woensdagmorgen van 10.15 tot 12.00 
uur. De hieraan verbonden kosten zijn 
f 12,50 per maand-

¥olk؛،d؛،n؛،n
De volksdansgroep voor mannelijke 
en vrouwelijke 50-plussers kan ook 
weer nieuwe leden gebruiken. Ze oefe- 
nen op donderdagmorgen van 9.30 tot
11.00 uur.
Alle bovenstaande aetiviteiten vinden 
plaats in buurthuis de Reiger, Van 
Reigersbergenstraat 65, tel.: 6845676.

de  buurt voldoende draagkracht 
heeft.
De gebeurtenissen in de Groen van 
Prinstererstraat zijn typerend voor 
ontwikkelingen in de  Fannius Schol- 
ten buurt. Een aantal jaren geleden 
heeft er in de buurt een di؛؛tributie
planologisch onderzoek plaatsge-
vonden, waarbij men tot de  conclu- 
sie kwam  dat de  winkels in de 
buurt niet levensvatbaar waren. 
Omdat de  woningen in de Staats- 
liedenbuurt relatief klein zijn trek- 
ken de gezinnen weg uit de buurt 
en worden  ze vervangen  door een- 
persoonhuishoudens, vooral stud^n- 
ten. Dit verkleint het draagvlak 
voor de  winkels voor eerste levens- 
behoeften.Met behulp  van de rege- 
ling Bijdragen voor Ondernemers in

aanzienlijk slechter dan  die van 
au toch tone  N ederlanders. Het 
systeem  van  preventieve gebitsver- 
zorging - zoals die in Nederland nu  
reeds tientallen jaren bestaat- is in 
Marokko en Turkije onbekend. 
Migranten uit die  landen hadden  
daarom  niet de  mogelijkheid om  
hun  gebit te laten onderhouden. 
Het lijkt mij niet meer dan  redelijk 
om  hiermee rekening te houden.

Positieve 
reacties

Verder kregen we nog veel reacties 
van  mensen die meer informatie 
over het project wilden  hebben. Een 
aantal mensen bood  zelf hım  onder- 
steuning aan. De enige Marokkaan- 
se tandarts in Amsterdam  heeft zijn 
medewerking aan  het project toege-

Over het algemeen waren de 
reacties op  het project positief.
Veel mensen onderkennen de  nood- 
zaak  van  een dergelijk project en 
hebben ons veel sukses gewenst bij 
de  uitvoering. We waren verheugd 
over de  reacties, en willen bij deze 
ieder̂؛ n  bedanken die heeft gebeld.

Bettina Fabich 
(namens de projectgroep)

hij voor Oguz 'geen uitzondering 
kon maken, 'heeft hij zich verbroe- 
derd. Mensen met onvriendelijke 
b ed « lingen zullen؛  zich misschien 
twee keer bedenken  als ze Oguz' 
hond  zien, een vervaarlijke mastino 
Napoliano van  92 kilo die juist 
w ordt uitgelaten. Het dier begint 
onmiddellijk naar mij te blaffen, 
maar kwispelt als een schoothondje 
als hij Oguz ziet.
Oguz is tevreden in de Staatslieden- 
buurt. Hij streeft ernaar zijn assorti-
ment te vergroten. Liever heeft hij 
een laag winstpercentage per artikel 
en  veel klanten, dan  een hoog wins-
،percentage, maar weinig klanten.

D e  k r u id e n ie r  o m  d e  h o e k
Onder planologen leeft de verondcr- 
stelling dat de  kleine buurtwinkel ,
de  kruidenier om  de hoek, uit het 
atadabeeld zal verdwijnen. Grote 
supermarkten  zuigen teveel klanten 
weg. Misschien bewijst Oguz het 
tegend^l, met de  kwaliteiten die de 
buurtbewoner vroeger aan de buurt- 
winkel bond. Ten slotte zijn het 
anonieme gekrioel en de lange rijen 
in  de  supermarkt ook niet ideaal.
Tot mijn verrassing zegt groente- 
man Bouwman, die, tegenover 
Oguz, al tien  jaar in de  Groen van 
Prinstererstraat een winkel heeft, 
dat hij blij is met de komst van 
nieuwe winkels.
"Er komt weer leven in de  straat.
Voor concurrentie ben ik niet b an ^  
ieder heeft zijn eigen klanten. En als 
hij ie،؟ niet heeft, komen de  mensen
bij mij, en andersom. Op de Albert
Cuypmarkt staan er toch ook ver- 
schillende ^oentestallen?"
De Turkse groentewinkel en het 
Marokkaanse supermarktje, op  de 
hoek  van  de  van  Hogendorpstraat 
zijn geslotener en meer gericht op 
de  eigen bevolkings- groep. Ook zij 
voorzien in sen  behoefte.ئ  leveren 
een assortiment dat in Nederlandse 
winkels niet te  krijgen is. De toe- 
komst zal uitwijzen of ook voor hun

project gereageerd . Op dit moment 
tekenen ze zestig nieuwe contracten 
met tandartsen. In hun  planning 
hadden  ze geen rekening gehouden 
met ons stadsdeel. Dit zullen  ze nu 
alsnog doen: bij de  toewijzing over 
de  stadsdelen letten ze erop  dat ook 
in stadsdeel Westerpark nieuwe 
tandartsen komen.

Sanering
Een aantal autochtone buurtbewo- 
ners heeft geklaagd dat er s t^ d s  
maar van  alles en nog wat voor 
immigranten  w ordt geregeld, maar 
dat er voor hen  helemaal niets 
w ordt gedaan:
"migranten krijgen alles 'gratis' en 
we moeten alles zelf betalen".
Deze conclusie is gebaseerd op  een 
omiauwkeurige lezing van  de 
artikelen. Duidelijk staat hierin 
vermeld dat slechts de eerste 
controle gratis is. De sanering 
moeten betrokkenen in principe zelf 
betalen. Gespreide betaling  ' is 
mogelijk  en  in  uitzonderlijke  
gevallen kan  beroep worden  gedaan 
op  Bijzondere Bijstand. Voor deze 
vorm  van  bijstand komen autrchto- 
ne N ،^erlanders net zo  goed in 
aanmerking  als migranten. De 
toestand  van  het gebit van  
migranten is over het algemeen

In een boekje heeft Oguz genoteerd 
siaan wanneer de  winkel was geo- 
pend; op 0ت maart 1992, ©٥١ 15.00 
uur, precies. Eigenlijk was het ge- 
woon toeval dat hij hier terecht 
kwam, er stond een winkel leeg. 
Samen met een vriend heeft hij eerst 
de  winkel gehuurd, en later heeft hij 
 alleen overgenomen. Voor het آا]جاا
middenstandsdiploma kreeg hij een 
ontheffing. Hij had  geen winkeliers- 
ervaring  in Turkije had  hij enige 
tijd rechten gestudeerd. Oguz maak-
te geen reclame, er wa؛؛ geen aan- 
kondiging in de  krant, hij gokte 
volledig op  toevallige passanten.
Het interview vindt plaats bij de
kassa van  de de oranje-zwart ge- 
verfde winkel op  de hoek van  de 
van Beuningenstraat (voormalig de
Dagmarkt).Er wordt een stoel neer- 
gezet, we drinken  Turkse thee. 
Tussen het gesprek  door bedient 
Oguz de  kassa en heeft hij voor
iedere klant een vriendelijk, per- 
soonlijk woordje klaar.
Ik leg hem  de  uitkomsten van  het 
Distributie Planologisch Onderzoek 
voor, dat stelt dat winkels in de 
buurt niet levensvatbaar zijn.
"Ja, in het begin was ik bang  dat het 
zou  mislukken", geeft hij to e ." Maar 
langzamerhand  kwamen er mensen 
binnen. Eerst zeiden ze niets dan  
'hallo' en 'to t ziens'. N u  hebben we 
hele gesprekken  met elkaar."

Mond-op-mondreclame
Vriendelijkheid, behulpzaamheid, 
redelijke prijzen an  het ontbreken
van lange rijen voor de kassa waren 
zijn handelsmerk. M ond^p-m ond  
reclame deed  de  rest.
Eén o v e ra l  heeft hij meegemaakt. 
Een ogenschijnlijk aan heroine ver- 
slaafde man  bedreigde hem  met een 
maar Qgvu ر؛؛مآه ؛ ،ة  niet bang uitge- 
vallen. Hij tfök  de man over de
kassa en gooide hem  de  winkel uit.
Hulp van de politie heeft hij nooit
in hoeven roepen. Zelfs met een
skin-head, die had opgemerkt dat

Ziekenfonds stuurt 
tandarts
"Hoe moet het verder met het 
project als er geen tandartsen be- 
schikbaar zijn. Een tekort aan 
tandartsen  zou  immers het effekt 
van  het project nadelig beïnvloe- 
den". Dat was de  opmerking van 
een  autochtone buurtbewoonster in 
verband  met het tandartsenproject 
voor Turkse en  M arokkaanse 
buurtbewoners. Na verschijning van 
artikelen in  De Echo, Amsterdams 
Stadsblad en de  Staatskrant helden 
buurtbewoners naar het wijkcen- 
trum  met verschillende reacties.

Ziekenfonds
Veel buurtbewoners klaagden dat ze 
in deze buurt tevergeefs een 
tandarts hadden  geprobeerd te 
vinden. Voor zover er tandartsen 
beschikbaar zijn, nemen ze geen 
nieuwe p a t ië n te n  meer aan. Dat 
werd  ook in  de  artikelen als 
belangrijkste knelpunt van  het 
project genoemd. De doelstelling 
van  het project is meer Turken en 
Marokkanen naar de  tandarts te 
krijgen.
Aan het tandartsentekort lijkt bin- 
nenkort verandering  te komen. Het 
ziekenfonds heeft positief op  ons
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Sumatra Cum Laude sigaren اههآ< ik echt met ٧٠١١̂  aandacht. 
Tabak van n niveau kcmt dat toch toe?

Sumatra Cum Laude sigaren, die grote klasse ٧٠٨ dat fabriekje,
daar moet u voor zijn bij:

PIET M O D D E R
TABAK SPECIAAL SHOP

V A N  H A L L S T R A A T  2 3 6 ,  TEL, 6 8 4  1 2  4 6

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

HIJ HEEFT ZIJN SMAAK و̂ا ONS GEKOCHT
SUMATRA CUM  LAUDE

W s
FOTOHOME
KLEURENFOTO

D IE R E N S P E C IA A L Z A A K

e l̂e?^^ اه Nieuwe namsterwoningen
zie onze etalages

٧ 08 696 .٠٠٠ ,48 rum straa t؟g°s؟DE KANARIEJ VAN ümbS

Co lo fon
De Staatskrant is een uitgave van het wijk- 
opbouworgaan Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt en wordt maandelijks hui$-aan- 
huis verspreid

Oplage
15. و8ئ  exemplaren

و ل0ل  HA Amsterdam,
Redaktie-adres
Van Hallstraat 81, 
tel. 682 11 33.

Medewerkers aan dit nummer
Elise D ek er , Jan Maarten Deurvorst, Gees- 
ke Hattuma, Helen van Hekelen, Bart Keij- 
zer, Josje Klapwijk, Loes Nieuwboer, 
Osman Türkman, Jaek Ubachs, ?iet Vink, 
Hanneke Windhausen, Jilali Zaitouni.

Advertenties
f  800,- per pagina tot f46 ,20  per 1/16 pagina 
(inel. 17,5% BTW). Deze prijzen gelden 
voor eameraklaar aangeleverde advertenties.

Zetwerk
Grafisch bureau Hinten, Amsterdam.

Druk
Dijkman b.v., Amsterdam

Kopij voor de volgende Staatskrant dient 
uiterlijk twee weken vóór versehijnings- 
datum binnen te zijn. Bij voorkeur op een 
floppy (3,5 ineh/720kB, vergeet niet daarop 
naam en adres van de afzender te vermelden) 
in WordPerfect 4.2 o f 5.1 o f in ASCI!.
De volgende krant verschijnt op vrijdag 26 
maart 1993.

HOORAPPARATEN A, DE JONG

ZIEKENFONDS ■Fiedetl؛ HmJBraat ،؛

ص B ؟ § i M

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAIM ٧ DENKT

De Wittenkade 90-96, tel. 686 49 19

ه م س س م ء د ء ء:م

BO-HAK
Schoenreoaratie

Sleutels
Uw sleutels kunt ٧ bij ons laten 
dupliceren terwijl ٧ wacht.

A lle seerten  panties voorradig

Kledingreparatie
Ritsen !٨ jassen, reparatie ٧٠٨ 
lederen kleding.
Heeft ٧ vragen?
Kom eens langs,

 ٧ kunnen [٧٧؛
allicht helpen.
N a a m p l a a t j e s
Voor al Uw schoenen, tassfen en sleutels 
staan wij voor u klaar.
Van Limburg stirum plein  12a 

Tel. 681 07 90 
( ة  M aandags  gesloten)

D U BBEIPR IN TS  
VAN JLO D AK

ifgedrukt
Laat ٧١٧ foto's direct tv/ee keer afdrukken*.

Dubbel plezier voor een lage prijs.
Er*، ٨٥٥٢ keuze de standaard kleurenfoto'؛ of de 

perfecte Kodalux kleurenfoto's.
Kodalux is de topkwaliteit van het Kodak laboratorium ^^lf...

Allien oniwiKKtitn en araruKKtn م

FOTO SPtEKERMAN
2e س00ا M, 1052 HP Amslefdam,ا؟ا, ،٠،او أل

HIFI STEREO-KLEÜREN TV

VIDE0REC0RDER5-WA5AUT0MATEN
KOELKASTEN ENZ..,

SERVICE EN VERTROUWEN
D0NDERDA6AVQND KOOPAVOND CLERCQST0R/ 0flI ,64 6 ,i,*  ;^ Rap",A: r ARK

ه
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IHTIN DE STAATS e.0.
؛  Gegevens voor onze agenda uiterlijk
٠ ٠ ٠ ٠  ■  3 weken voor verschijning krant

ا  inzenden t.a.v. Geeske Hattuma

Aktiviteiten in 
DE BINDING  
DE W ITTENSTRAAT 27

Ramadan-avondontbijt 
voor jongeren
Op  zondag  21 februari j.1. werd 
door de  bevregde autoriteiten in 
Mekka in Saoedi Arabië de nieuwe 
maan gezien, die het begin van de, 
29 dagen durende islamitische 
vastenmaand Ramadan markeerde. 
Elke maandag  en zondagavond 
heeft er gedurende deze vasten- 
maand  in  buurthuis De Binding het 
traditionele 'ifta^  plaats. Dat is het 
zogenaamde breken na zonsonder- 
gang  van een dag  onthouding  van 
voedsel, drank  en rookwaar. Op dat 
moment staat er voor de  jongeren 
u t de؛  buurt een k©؛n  harira-s،^p 
klaar.

Spreekuur voor Marok- 
kaanse jongeren
Natuurlijk willen ook Marokkaanse 
jongeren eindelijk eens weten 0؛ ze 
het in zich hebben om  een koploper 
te worden. Wat hun  kansen zijn in 
de  Nederlandse maatschappij en 
hoe ze hun  positie kunnen  verl*؛- 
teren inzake scholing, huisvesting  
werkgelegenheid etc. Sinds kort 
wordt er speciaal voor hen elke 
maandag ٠١١ woensdagavond van 
18.30 tot 20.30 uur een spreekuur 
gehouden  Wil je meer informatie 
hebben, bel Ahmed Zirar, tel 681 02 
81 of Brahim Fattah, tel. 684 86 72.

Afrikaanse Djembé-sessie 
en optreden Dan Man 
Black Experience
Op vrijdag 19 maart heeft er ٠٠١ 
20.00 uur in buurthuis de  Binding
een A frikaan»  jamsession onder 
leiding van  Victor Sams en A؛ri- 
kaanse danspresentatie van  o.a. Bi- 
nette Diallo plaats. Na afloop van 
dit in Djembé-style getrommeld 
gebeuren een
sprankelend  reggae-optreden van de 
Dan Man Black Experience. De 
toegang tot dit Afrikaanse spektakel 
bedraagt slechts vijf gulden. Haast 
je dus  om  20.00 uur naar buurthuis 
de  Binding.

P a n s e n  m e t  K a s h a  
Elke w oensdag vrijdag en zondag 
van 18.30 tot 21.00 u u r  oefent de 
M arokkaanse  th ea te rd an sg ro ep  
Kasba in buurthuis de Binding aan 
de  Wittenstraat 27. Wil قز meer 
informatie over Kasba, kom  dan 
eens langs of informeer bij Brahhn 
Fattah, tel. 684 86 72.

Vurige dansen in Pamplo- 
na Spaanse matadors ma- 
ken buurtbewoonster het 
hof na cursus Salsa
Wie had  ooit kunnen  dromen dat 
Sonja Uitnoordt (51) uit de  Staatslie- 
denbuurt tijdens haar laatste vakan- 
tie triomfen zou  vieren als danseres 
aan  de  Plaza Monasterio de Azuelo 
van  Pamplona. Alwaar haar door 
'hordes Spaanse knapen' het hof 
zou  worden gemaakt in de Alakar- 
ga-bar. En dat alles omdat Sonja, 
meer dan  een halve eeuw  oud, in 
De Binding een cursus Latijns- 
Amerikaans dansen deed. .Er is een 
hele nieuwe wereld voor me open- 
gegaan sinds ik die Salsa-cursus 
volgde'. Uiteraard kunt u  ook 
terecht op de  cursus Salsa^ansen, 
die elke donderdagavond van 2 0 0 د  
tot 22 uur wordt gegeven in buurt- 
huis de Binding. Wilt u  meer infor- 
matie, bel dan  met Denise, tel. 684 
-86-72.

WO 3 mrt 15.00 foyer jeugdtheater 6+
Oanstheater Arena met Zwervere. Een meisje loopt van huis en 
sluit zich aan  bij een groep kinderen, die net als zij op zoek zijn 
naar een ander bestaan. Ze halen de  hele dag  kattekwaad uit. 
Maar het meisje ontdekt dat ze wat ze thuis heeft ervaren altijd 
met zich draagt.

do  4 t /m  za 6 mrt 20.30 zaal jeugdtheater 6+
Theatergroep S،؛ntjeck met ءه  Emigranten van  S. Mozrek. Een 
politieke en econojnische vluchteling wonen samen in een kelder- 
ruimte. Op oudejaarsavond, na een stevige borrel, laten ze elkaar 
١١٧«  diepste zielerrerselen zien. Thema's zijn machtsverhoudingen 
en ballingschap.

zo 7 m rt 15.00 zaal jeugdtheater 6+
Danspasta met Wilde haren. Workshop voor kinderen van  7 t /m  
10 jaar. Eindelijk dren  waar je zin in hebt. Dansen, herrie maken 
of stil in een hoekje zitten.

do 11 t /m  za 13 mrt 20.30 zaal
Het ni e uwe هاا<1 ^ هاله؛  Toneel met het lijden van Piotr Ohey en 
Karel T w ^  ^n ak te rs  van s. Mrozek. Twee eenakters. In de  
eerste vallen de hoofdpersron  en zijn gezin ten prooi aan de 
ambtenarij, wanneer een tijger de badkamer is ingeslopen. In 
'Karei' gaat opa met kleinzoon naar rogarts  voor een bril. Als opa 

؛؛؛؛٨  bril heeft kan hij namelijk Karei doodschieten...

zo 14 mrt 15.00 zaal jeugdtheater 5+
Pruimtheater met een berg van verhalen. Op een tropisch eiland 
woont het ذ آ ،je van Mee, helemaal alleen. Hij vertelt verhalen. 
Bijvoorbeeld het verhaal over de  keizer, die een draak  wil om  de  
eenzaamheid te verdrijven.

vr 19 za 20 mrt 20.30 zaal
Theate^roep Uit de Kunst met drie eenakters van  Samuel 
kett. Komen en gaan, Allen ، ا1ء  vallen en Spel zonder woorden.

ZO 21 mrt 15س  zaal jeugdtheater 4+
Jeugdtheater Werkplaats Alkmaar met 1, 2, 3 en 4. Een vrolijke 
voorstelling over wakker worden. Hoe krijg je bijvoorbeeld je 
ouders snel uit bed?

zo 21 m rt 15.15 zolder jeugdtheater 2+
Gerard Pillen met ™ ؛ااا ه  over een jongen die zich steeds VUİİCT 
wa§t.

WO 24 mrt 20.30 zaal
Toneelgroep Nova Zembla met De Klucht van de molenaar van
؟ redero. Stadsvrouw  Trijn Jans zoekt onderdak  bij molenaarspaar 
Slimme pietje en Aeltje Melis. Pietje ziet wel wat in Trijn. Een 
traditionele uitvoering.

to• 26 za 27 mrt 20.30 zaal
Nung del Fuego met Pueblo Errante. Jiddi؛،' !  ladino en Spaanse ,;؛،
liederen.

vr 26 za 27 mrt 21.00 zolder
Ingeborg  U!jt den  Bogaard met Moemoe van Iwan Toergenjew 
Uit 1854. Parabel van de  doofstomme reus Gerasim  (personificatie-
van het geknechte russische volk): een enorm  potentieel aan 
kracht en  begaafdheid, maar veroordeeld tot slavernij totdat ...

zo 15.00 ١٨ ٨٦٢؛  zaal jeugdtheater 4+
Gerard Pillen met waarom. Mimevoorstelling. Jongen en meisje 
ontmoeten elkaar. Aarzelend ontstaat een vriendschap.

Het Veem theater 
Van Diem enstraat 410 ie le foon  6260112

Het Veemtheater
Van Diemenstraat 410. Telefoon: 6260112

WO 3 t /m  zo  7 mrt 21.00
Sirene, eerste voorstelling van Mike van Alfcn als zelfstandig 
theatermaker/regisseur. Over jongeren die hun  stem  willen leren 
te gebruiken om  iets te zeggen over de  wereld, zichzelf en elkaar.

do  11 t /m  zo 14 mrt 21.00
Hours door Arthur Rosenfeld en Ana Teixido. Man en vrouw  
samen opgesloten in een kamer van een magisch paleis, de  weg 
naar begrip en vertrouwen lijkt eindelros.

vr 19 t /m  zo  21 mrt
Celine, gesprekken met professor X. "Gedurende zo'n  honderd  
minuten plukt Ramakers de zwarte bloempjes uit Celine's 
'Gesprekken met professor X'. (Nieuwsblad van het Noorden)"

WO 24 t /m  zo 28 mrt
Kier, naar de roman 'Gros Calin' van  Emile Ajar. 'Als een python 
zich om  je heen draait; je omhelst en je je ogen sluit, dan  krijg je 
het gevoel dat er iemand van  je houdt, dat is het begin van het 

""  waar we ons hele testaan  aan  ophangen.'

A rio theek  W esterpark 
Van H ogendorpp le in  104 te le foon  6811013

14 mrt t /m  3 apr
Kunstenaars op de wip. Werk van kunstenaars uit de  buurt: Toon 
Kuijpers (schilderi^n), Henk Wijnen (foto's) en Marion Gadiot 
(sculpturen)

Film huis  Cavia 
Van Hallstraat 52 I

wo  3 m rt 21.00
Track, regie Nicolas Roeg, UK 1988, 90 min. Linda, «:htgenote 
van de  slechts in speelgredfreinen en zijn in rubber gestoken 
verp l^gster  geïnteresseerde Dr. Henry, wordt geconfronteerd met 
een uit het niets opduikende jongeman, Martin, die beweert 
Linda's zoon te zi؛n ...

wo 10 m rt 21.00
Poison, regie Todd Ilayneâa, USA 1991, 85 min. De eerste lange 
film van  Tod Haynes, waarin drie  verhalen van de  franse schrijver 
Jean Genet op  compacte, verassende manier in beeld worden  
gebra،؛ht. Höófdlijnen: Hero, horror en homo.

wo 17 mrt 21.00
Ju ٥٠٧, regie s . ¥im ou, 94 ,1990 ه ؛  min. De mooie Ju-Dou 
w ordt als echtgenote verkwanseld aan  een oude eigenaar van  en 
texticlweverij. Al önel blijkt deze allerminst een liefhebbende
echtgenoot.

Wö 19 mrt ? ا <ااا
Repulsion, regie Roman Polanski, UK 1965, 105 min. Een eenma- 
lige vertoning van dit meesterwerk , geïmporteerd uit engeland. 
Eenpsychologosche horrorfilm  over het geestelijk verval van  een 
opgestoten meisje.

WO 24 m rt 21,00
Arbrc de  Geumica, regie F، Arrabal, F /I  1975, 100 min. Geinspi- 
reerd  op het bombardement op  Cuemica.Een explosie van droom-
tccldcn; lyrisch, fantasties en erotisch.

ت1311/ة8ق02قق
P o lan an th eatB r

Poianenstraat 174 ااههاجاحا ة8ت

foto: Cindy Marie)'
Bewegingtheater Corpus: Een ander oog

Haarknippen in De Binding
di 2 m rt 15.00 zaal jeugdtheater Van Bsunigsnstraat 103

B e w e g in ^ th ^ te r  Corpus met een  ander oog. Over een zebra- Cursus haarknippen  vanaf 11 maart. Deze cursus bestaat uit 10 lessen en 
merrie e^  haar jong, de  band tussen m o ^ e ؛  en zoon en over wordt door een erkende haarspecialist gegeven, ^ n d e rd a g  van  20.00-22.00 
bedreigingen  van  buitenaf. . . .  . . . . . سم.أ.منااومة،<'بمرإل..■ب  .
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NODIG?
KLAAR TERW IJL u 

W ACHT!

£٢ zijn  nog  a ltijd  buurtbew oner 
d ie n a a rd e S to p e ra g a a n v o o rh u i 
paspoort o f  rijbew ijs . Dat is nie 
nod ig . ٧ kunt vo o r  d it soo rt zake؛ 
in uw  in uw  eigen  buu rt te rech t b 
h e t s ta d s d e e lk a n to o r  aan  dl 
H aarlem m erw eg  8-10.
Bovendien  zijn  de w ach ttijden  ir 
het stadsdee lkantoor een stuk  kor 
te rd a n  in het Stopera  om da t het e 
m i n d e r  druk  is.

De balie  Burgerzaken is op  werkda  
gen open  van  8.30 to t 16.00 ٧٧٢. 
©p  d onderdagavond  is de ba li؛ 
ook  geopend  van 18.00 to t 21.00

- Paspoorten  en rijbew ijzen  zijr 
klaar te rw ijl ٧ w acht. (A lleen  ءه 
donderdagavond  is deze se rv ic  ؛
n ie t gegarandeerd)

-T ro u w e n  op  zaterdag  is m ogelijk .

M eerin focm atie?  Bel Burgerzaken, 
te le foon  5810 363

W aar vindt ik een dokter?
Het an tw oo rd  op  deze en vele  
andere  vragen  v in d t ٧ in de 
n ieuw e  w ijkg id s  1993.

Is er een organisatie 
voor Turkse bewoners 
in het stadsdeel?
Het an tw oo rd  op  deze en vele  
andere  vragen  v in d t ٧ in de 
n ieuw e  w ijkg id s  1993.

DE WIJKGIDS 
1993 IS UIT!

"S tadsdeel w esterpark  van  A  to t Z" 
is recente lijk  bij ٧ in de bus geval- 
len. In d it rode  boekw erkje  v in d t ٧ 
a llea d re sse n e n te le fo o n n u m m e rs  
van  ins te llingen  u it de b u u rt en 
gem eente lijke  voorz ien ingen  over- 
zich te lijk  op  een een rijtje . Bewaar 
'm  dus  goed, deze gids.
Heeft ٧ er geen  ontvangen  o f heeft 
٧ nog  vragen?  Bel de  a fd e ling  
V o o rlich tin g  van  
stadsdeel W esterpark, 
te l 5810 300.

Waar vind ik een 
verblijf in de buurt?؟[kinderda

Het an tw oo rd  op  deze en vele 
in de ٧ andere  vragen  v in d t 

.1993 n ieuw e  w ijkg id s

VER G A D ER IN G  V A N  
DE STADSDEELRAAD  
□insda§ و m aart 1993

plaats: stadsdee lkantoor, 
H 'lem m erw eg  8-10 
tijd : 20.00 ٧٧٢ 
(zaal epen  19.45)

"W aar  
koop ik vruchtensap in 

een statiegeldfles?"

Het a n tw o o rd 'o p  deze vraag  en 
andere  vragen  ove r afval o f 

hergebru ik  v in d t ٧ in de: 
Eerste Am sterdam se  

hergebruikersgids 
(editie West)

De gids  is gratis ve rkrijgbaa r 
op  uw  s tadsdee lkan toor

Zijn er activiteiten voor 
ouderen in de 
Spaarndammerbuurt?
Het an tw o o rd  op  deze en vele  
andere  vragen  v in d t ٧ in de 
n ieuw e  w ijkg id s  1993.
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C O M M IS S IE  VER G A D ER IN G EN  ٨١^ ^٢٠  1993

Financiën  ................................................................................. WO 3 m rt
S tadsdeelw erkenA 'erkeer en M ilie u ...............................WO 10 m r t
W onen/E conom ie ................................................................. WO 1 7  m rt
W e lz ijn ^ n d e rw ijs ................................................................ di 23 m rt
F in a n c ië n .................................................................................WO 31 m rt

8-10 plaats: stadsdee lkantoor, H 'lem m erw eg 
(19.45 tijd : 20.00 uur (zaal open

deze ٧ ،٢٧٨؛ .De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar 
bewoners ٧٥٠٢ is het ٧٧٢ 20.30 20.00 ؛٠؛ dus bijwonen. Van 

stellen. De stukken ءء spreken ofvragen ه ؛ء m دووم ؛ء ogelijk om de 
het stadsdeel- ١٨ de raadsvergaderingen liggen ter inzage ٨̂٧ 

.kantOOrW esterparkbijdeafdelingVoorlichtingr telefoon:58T0300

DE CHEM OCAR STO PT BIJ ٧  VO O R DE DEUR!
Zaterdag 20 februari

Verder kunt ٧ elke woensdagochtend uw chemisch afval kw ijt اه)' de 
halteplaatsen  ̂ ٨ de 2e Hugo de Grootstraat, de ٨̂٧  Hallstraat en Het ٨̂٧  
Limburg Stirumplein. u  £٧٨٢ het ook werkdagen inleveren زاه' het depot, 
Van Hallstraat 2.
Heeft ٧ vragen over uw  afval? Bel de Reinigingsdienst 5810 400

Bob Kaufmann, projectle; "٧٠٠٢ de zomer hoopt de stadsdeelraad een beslissing ؛ء ider Westergasfabriek 
nemen over de definitieve bestemm ing van d it prachtige gebouwencom plex." ٧٨٨^٨،

VIER PLANNEN VOOR WESTERGASFABRIEK
en w aardevo lle  suggesties  geven 
die  de com m iss ie  over het hoofd  
heeft gezien.

Wat gebeurt er nadat de plannen 
aan de buu rtz ijn  voorgelegd? 
"N ada t de p lannen  en het advies  
van  de com m iss ie  aan de buurt zijn 
vo o rg e le g d  zal de p ro je c tg roe p  
W e s te rg a s fa b r i^ e n  d e fin itie f ad- 
v ies  u itb re n g e n  aan  de  stads- 
deelraad. Ook de Centrale  Stad  en 
het m in is te rie  van WVC zullen  in 
een vroeg  stad ium  w orden  betrok- 
ken bij de plannnen. Zij moeten  
im m ers  de meeste  m idde len  ver- 
schaffen . U ite in d e lijk  b es lis t de 
dee lraad  v o o r  de zom er w e lke  
bestem m ing  de oude  W estergasfa- 
briek  de fin itie f k rijg t".

Kan het publiek  plannen al وه 
eerder zien dan begin april?  
"V ana f begin  m aart w ille n  we  een 
permanente tentoonste lling  houden 
in één van  de gebouw en  van  de 
W estergasfabriek  zelf. Daar zullen 
we  de plannen  presenteren  voor 
het publiek.
Iedereen  kan daar elke w erkdag  
komen kijken. Zodra detentoonste l- 
ling  er is zullen we  dat kenbaar 
maken in versch illende  huis aan 
huis  bladen, en ook  in deze krant."

Kiest de commissie  
de fin itie f één plan?
"Nee, het stadsdeel w il zich niet 
bij voorbaa t vastp innen  op  één 
plan. De com m issie  zal alle  vier 
dö plannen  g rond ig  bekijken  en 
één plan  als le idraad  kiezen. Even- 
tueel kunnen  sterke  punten  uit de 
drie  andere  plannen  daar bijge- 
voegd  w o rd e n ."

Krijgt de buurt de 
plannen ook te zien ?
"O p  het m om ent dat ttet advies 
van de com m issie  er lig t, w illen  
we  dat aan de buurt voorleggen. 
In de derde  o f vie rde  week  van 
april w ille n  w e  daar een speciale 
buurtavond  vo o r organiseren  in 
deW estergasfabriek. Via een spe- 
ciale  krant die  we  begin  april huis 
a ^ h u is z u lle n  verspreiden  zullen 
we  u itleggen  w at de v ie r plannen  
inhouden  en w at de eom m issie  
daarove radv isee rt".

Wat verwacht je  
van de  buurtavond?
"De  b uurt adyiseert mee over de 
p la n n e n  d ie  e r z ijn  v o o r  de 
W estergasfabriek . Ik hoop  dat 
buurtbew oners  m eteen  positieve  
blik  naar het advies zullen  kijken

Nog voor d® zomer moet duidelijk 
zijn wat er gaat gebeuren m et de 
g .b o u w .n  van de oude Waster- 
gasfabriek aan de H aarlem m erw ^, 
ه و  stadsdeelraad 1هء een keuze 
maken uit vier p lann .n  deze ءاا£ 
week zijn ingediend.

"Een  jaa r geleden  vroeg  de stads- 
deelraad  de bevo lk ing  om  ideeën  
v o o rd e  in vu llin g  van  de gebouwen  
en het te rre in  erom heen", ve rte lt 
Bob Kauffm ann  die  pro jec tle ide r is 
van  de W este rgas fab riek  en de 
p lanvo rm ing  begele id t. "E r kwa- 
men toen  331 ideeén  binnen. Daar- 
u it koosdes ta d sd e e lra a d e rv ie rd ie  
het m eest geschikt leken om  uitge- 
w erkt te  w o rd e n ."

Wat gaat er ٨٧ m et de 
gebeuren?

"E r is een com m iss ie  ingeste id  van 
o ^ h a ^ l i j k e d e s k u n d i g e n d i e d e  
plannen  gaat beoordelen. Daarin zit 
ook een ve rteg e n w o o rd ig e r u it de 
buurt. Het is de bedoe ling  dat de 
co m m iss ie  beg in  ap ril m et een 
do o rtim m e rd  advies  kom t."

Stadsdeel Westerpark 
Haarlemm erweg 8-10 
1014 BE Amsterdam  
Telefoon 020 5810311

٠ ء ١
.. .... :;؛ي
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ğinizi gösterir.
- Diğer gelirlerinizi 
bi.ldiren belgeleri: 
örneğin; banka faizi, 
nafaka, yan '
(örn:kira geliri).

- 1992 yılında alınan 
vergi iadesini göste- 
ren belge.

- Vergiden dü§ürmek 
için, bankadan aldığı- 
nız borç paranin fai-
zini gösteren belge

- 1992 yılında yapılan 
bağışları gösteren 
belge.
örn: Ailenizin bakımı 
için gönderdiğiniz 
miktar, ispat edil- 
meyen masraflar veya 
yardımlar vergiden 
düşürülemez.

- Gözlük,'• dişçi, perhiz, 
hastalık pirimi, gibi 
masraflarla ilgili 
belgeler, ayrıca dok- 
torun yazdığı perhiz 
belgesi.

- 31 Aralığa ait banka 
hesabınızın belgeleri.

olarak ise 'Dienstencen- 
tru^'dan yararlanabilir- 
siniz.
Adresi; Korte prinsen- 
gracht 34.
Her salı günü vergi dai- 
resinden bir görevli 
bulunacaktır.
Bulunu? tarihleri ise; 
9, 16,23, 30 mart'tır. 
Daha önceden pazartesi 
ve perşembe günleri saat
12.00 ile 14.00 arası 
625 19 42 telefon numa- 
rasına telefon ederek 
randevu yapmanız gereki- 
yer.
yardımını isteyebilirsi- 
niz.

Vergi formunu doldurtmak 
için yanınızda götürme- 
niz gereken belgeler:

- 1992 yılına ait sene 
lik gelirinizi gös- 
teren belgeyi(jaarop- 
gave).Bu belge maaşı- 
nızı, emeklilik

\'ergi formunu doldurtmak 
için üçüncü olarak ise, 
6S4 02 30 telefon numa- 
rasına telefon ederek 
12, 19 ve 26 Mart tarih- 
leri için Sosyal Danış- 
man ile randevu yaparak
Bu yılda yine vergi be- 
yannamesi doldurulacak. 
Kendiniz bu beyannameyi 
dolduramıyor iseniz aşa- 
ğida adresleri bildiri- 
len kuyumlardan yardım 
alabilirsiniz.
Bunlardan biriside Vergi 
dairesinin kendisidir.
1 ve 31 Mart tarihleri 
arası vergi formunu dol- 
durtabilirsiniz.
Fakat daha önceden tele- 
fon ile randevu yap- 
malısınız. Telefon numa- 
raları ise: 593 12 50 ve 
593 12 51 dir.
Adresi: Wibautstraat 2- 
4, Amsterdam.

Vergi beyannamelerini 
doldurtmak için

Frederik Hendrikplantsoen 
,un onarım

Bakanlığı tarafından ha- 
zorlanmıştır.
Ne zamanki geliriniz bu 
kurallara uyuyor, ki 
bundan da görünüşte he- 
men hemen kimse yararla- 
namıyar.

A2 geliri Olan, ortalama 
300 gulden kira ödeyen 
ve yüksek Taşınmaz Mal- 
lar Vergisi ödemesi ge- 
reken kişiler sosyal Da- 
nışmana başvurabilirler.
Sosyal Danışmanın ça- 
lısma günleri: pazarte- 
si, salı ve ’
günleri saat وه٠٠ .  ile
12.00 arası, cuma sabah-

l a n  ise yalnızca rande- 
vusu olan kişiler için. 
Adresi: Sociaal Raads- 
lieden, Van Limburg sti- 
rumstraat 119, (De Kope- 
ren Knoop).

Birçok kişi bu haftalar- 
da 1993 yılma ait ta- 
şınmaz mallar vergi bey- 
annamesi ile karşılaşa-
çaktır.

Bu beyanname ile ilgili 
vergi affı için başvuru- 
da buiunabilirsiniz. Bu 

ancak düşük geliriniz ؛،d 
var ise olabilir, vergi
affından yararlanmak is- 
tayen kişilerin başvuru
formu doldurmaları gere-
k ı r.
Bu formu sizin gelirini-
2 İn düşük olduğunu göe- 
teren belgelerle birlik-
te Belediye Vergi Daire-

gereki- ؛؛sine göndermeni 
yor* BU hoş görünebilir.
Ve siz bu miktarı ödemek 
için az paranız olduğunu
düşünebilirsiniz ^akat 
bu demek değilki sizin 
vergi bedelini ödememe-

-niz
Vergi dairesi sizin ver- Kwijtschelding onroe- 
gi ح ££م başvurunuzu katı rend2 د ukbelasting:lukt؛
kurallara göre kontrol meestal niet. 
eder. Bu kurallar Maliye
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Vergi formunu doldurma
(A0W/AV،TW) ,veya ödene-

TAŞINMAZ MALLAR VERGÎ 
AFFI: Genelde "

düzenlenmesi ile ilgili 
bu çalışma grubuna bir 
taslak gönderdi.
Çalışma Grubu şimdiye 
kadarki olan durumdan 
memnun. özellikle kum 
oyun alanının ve yuvar- 
lak tırmanma demiri ile 
ayrıca eskiden bulunan 
evin yerininde tam dü- 
zenlenmesi konusunda.
~~ grubunun memur-
larla olan görüşmeleri 
kesinlikle devam edecek. 
Bu t,eklif büyük mahalle 
toplantısında diğer semt 
sakinlerine de iletile- 
çektir.
Eğer Belediye meclisi
buradan hareket ederek 
anlaşmaya varırsa park 
tekrardan inşa edilmiş 
olacaktır.
ümid ederizki semt sa- 
kinleri parktan yine 
yararlanacaktır.

opknappen Frederik Hen- 
drikplantsoen.

1 1 و و  yılında Frederik 
Hendrikplantsoen1 da otu- 
ran bazı semt sakinleri 
bir araya gelerek gö- 
rüşme yaptılar.
?arkın bu halini çok 
hazin bulduklarını ve 
semt sakinleri ta- 
rafından artık kul- 
lanılmadığı,bu durum 
hala öğle, fakat buna 
yeni düzenlemeler geti- 
rilecektir.

Semt sakinleri 'Frederik 
Hendrikplantsoen Çalışma 
Grubu' adı altında bir 
araya geldiler. Ve tüm 
istek ve şikayetleri bir 
araya getirerek belediye 
meclisine sundular. 
Ayrılan bütçeye bağlı 
olarak parkın bir bölü- 
münü 1992 baharında ona- 
n m a  başlatılacaktı. 
Belediyenin bu bölümün- 
deki kapasite düşüklü- 
ğünden işler beklenil- 
diğinden daha uzun 
sürdü.
Bir süre önce belediye, 
parkın bir bölümünün

Belediye vergileri ile ilgili bilinmesi gerekenler
nin bir miktarının atfedilebileceği و؛ط؛ , vergi 
alınmayabilir c؛e. Bu ١٥٢ Kişiler Kwijtschel- 
d؛ng adlı uygulamayla, Su Temizliği, Te- 
mizlik Vergisi, Taşınmaz Mallar Vergisi'nin 
tamamından ya da bir kısmından muaf ١٧- 
tulurlar. Asgari Geçim ödene§i alan kişiler 
 -kuraldan yararlanırlar. Ayrıca düşük ge الط
liri olan kişilerin, gelir düzeylerine göre, 
vergi miktan saptanır. Eğer bu vergi affın- 
dan yararlanmak konusunda kuşkularınız 
varsa, bizden konu ile ilgili broşürü sipariş 
edebilirsiniz. Bu broşür için gazetenin arka 
sayfasındaki kuponu doldurarak gönder- 
meniz yeterlidir. Sormak için tereddüt et- 
meyin. Gerek broşür, gerekse başvuru 
formların) bölge belediyeleri ya da Sosyal. 
Hizmetler Dairesinden de edinebilirsiniz.
Bu formların doldurulması için çevrenizdeki 
Sosyal Danışmanlar da size yardımcı ola- 
caklardır. Sosyal Danışmanların adreslerini 
telefon rehberinde 'Sociaal Raadslieden' 
başlığı altında bulacaksınız.

Vergilerinizi zamanında ödemelisiniz. Eğer 
zamanında ödeme yapmazsanız (bunun 
en son ödeme tarihi gönderilen çekte 'ver- 
valdag' kelimesinin yanında yazılıdır), 
ödenmeyen miktar için faiz alınır. Eğer SO- 
rularınız varsa, size en hızlı bir biçimde yar- 
dımcı olmaya hazırız. Bunun için de bize 
uğramak konusunda tereddüt gösterme- 
yin. Ayrıca bize telefon da edebilirsiniz. Bil- 
giiendirme^elefon numaramız: 6 513 513. 
؟ ikayetleriniz olduğunda da, size kurumu- 
muz yardımcı olacaktır ve bunları sizden 
bir an önce duymayı arzuluyoruz. Sizinle 
beraber bir çözüm yolu aramakta buluruz.

ödenen m؛k،a،ı Oder (aylık 14,53 gulden). 
B؛r yıl boyunca fazla ödeme yapmış olan 
bu kişi daha sonraki yıl olan 1994'ds, yap- 
tığı fazla ödemeyi ٢٠٢١ alır. Geri ödeme N!. 
san ayında yapılır.

Temizlik Vergisi de eletrlk faturası İçinde 
ödenir. Bu vergi çöplerin alınması ve imha 
e d ^ e s i  için ahmaktadır. Çevre ile ilgili 
alınan önemler bu çöplerin (ayrılmış) imha 
edilmesini daha pahalı hale getirmektedir. 
Bu nedenle temizlik vergisi oldukça fazla 
miktarlarda arttırılmıştır. Çok fertli bir aile 
aylık olarak 25.82 gulden ödemektedir. Bu 
v ^ g i türünde de önümüzdeki bir yıl boyun- 
ca yanlız yaşayanlar, ödedikleri fazla mik- 
tarı, 1994 yılının Nisan ayında geri alırlar.
Eğer bir köpeğiniz varsa, Hondenbel^s- 
ting isimli bir vergi ödemeniz gerekir. Bu yıl 
her köpek için 95 gulden ödenmektedir.
Bu vergiyi ödediğinizde kırmızı renkli bir 
tasma alırsınız. Eğer bu vergiyi ödemezse- 
niz, iki misli cezalı ödeme ihtimaliniz bulun- 
maktadır. Eğer ödeme yapılması için giro 
çeki almamışsanız, bu gazetenin arkasın- 
^،aki kuponu doldurarak beyanname formu 
isteyebilirsiniz.

Precario isimli vergi, belediyeye ait ara؛؟ 
veyasy kullanımını kontrol etmektedir. Bu 
vergi örneğin sokaklardaki bir dükkan ya 
da teras işletenler içindir.

Reklam vergisi de umumi yollara asılan 
reklamlar içindir.

Belediyenin düşük gelirliler için özel kura؛- 
ları bulunmaktadır. Bu tür kişiler için vergi

Amstsrdam Belödiyesi'nin çeşitli vergileri 
' Belediye toplanan vergileri,

şehrin daha güvenlikli ve yaşanabilir hale
gelmesi için اا؛وهم؛ olanaklara hareamakta- 
dır.Aşağıda  belediyenin önemli vergilerinin 
neler olduğu ve bir önceki yıla göre bu 
alandaki değişiklikler yer amaktadır.

Şehirdeki bir vergi mükellefi olarak kullan- 
dığınız ya da sahibi olduğunuz bina veya 
konut ile ilgili taşınmaz mallar vergisi öde- 
mektesiniz. Ta?ınmaz mallar verçi miktatı, 
bina dgerine tespit edilmektedir. 1993 yılın- 
da alacağınız vergi beyannamesinde, bir 
kiracı olarak 1993 yılından daha yüksek bir 
vergi ödemek durumunda k a la ca ğ ın ız ı  gö- 
receksiniz. Bina veya konutiann sahipleri 
biraz daha düşük vergi ödeyeoekierdir. Si- 
ze bu konuda gönderdiğimiz broşürde bu 
konudaki diğer detaylar yer almaktadır.

Oturduğunuz konutta kanalizasyon bağ- 
lantısı için bir kanalizasyon vergisi ödeme- 
niz gerekir. Bu miktar 1993 yılında 142,40 
gulden olacaktır.

Kanalizasyon bağlantısı için işletmeler 300 
metreküp pis atıktan fazlası için özel bir 
vergi öderler. Pis Atık Vergisi olarak adlan- 
dırılan bu vergi türü iç؛n işletmeler her 30ه  
metreküplük bir.im için yaklaşık 337,41 gul- 
den öderler.

Su Temizliği Masraflarına Katkı (BWZK) adı 
altında ödenen miktar aylık olarak gelen 
ener؛؛ faturasının içinde hesaplanmaktadır. 
Bir yıl boyunca tek başına yaşayacak bir 
kişi, önce daha kalabatık bir grup için
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 رش االجتماعية الساعدت محملحأ من الطلب رمطبوع

ت ا ع ل ا ت ل ن يمكن .ا ي ر شا ست ع ل ن ل عبي عا جن إل ن ا ي د ر ج ر ل ي ا  ن

ال ؛الساعد لك يتدمرا ان حيك ك .الطلب مطبرع لتع كن م  ي

ن حد آ ن ت ي ر ا ن م ل ى ا ب ن ا ت ف ك ت ا ب ل ت ا ح ب ت ا ب

Sociaal Raadslieden"

ل1 ع ى ع ة عل دي ك تأ ب ئ را ي ض ت ن ت ر ل ذا .ا م إ د ل ز ك ت ب ت را ي ض  ن

ت ت ر ل خ ا ري لتا م را د ت ل ر ا خ آ م ك ر ة "vcrvald3g" ،ي دي الن ر ه ل ا  (ب

م ن ت أ ن ئ ضا ب إ سا ت ح نائد ى ال غ عل ل ب ل ت إذا .ا ن ا ك ك ة ل سنل  (ا

ك د ع ا ع ن س ر ن د ن ت كا م إل هذا .ا ال ل د ن ب ر ن ي ت ضور ن ا الح ن د  .عن

ك ش ك ي ذل ل1 ك ما ت آ ا م ن م .LuLi ب ا1ل،وت ن ذ  .6513513 هو ت

ا ن ت ب إ ئ ر ك ئ ذل ي ك ع ن ا ع ش إل ى ا ك إل ت ا ي ا ك ت إدا ف  ذ تم

ك ت ل م ا ع ة م ي ف ي ك ر ب ة غي ت ئ ن ال ف م ر ا ط ن ت ح ل ن م ي .ع ذ ن  ،ه

ة حال ث نارننا (ال ح ب ن ا س ب ى ج حل مل .ال


