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KININE-FABRIEK GESLOOPT:

WAAR BLIJFT 
HET BEJAARDENH0F?
Het terrein van de voor
malige kinine-fabriek 
aan de De Wittenkade ligt 
nu al weer enige tijd 
braak. Waarom? Hoe lang 
gaat het nog duren voor 
de eerste paal geslagen 
wordt voor het daar ge
plande bejaardenhof- 
annex voorzieningen-cen- 
trum?
Met deze vragen gingen 
we naar Piet Vink van 
Het Wijkcentrum, die in
tensief bij deze zaak 
betrokken is.

GOED NIEUWS:
Hij had goed nieuws te 
melden. Het bejaarden- 
hof komt er en het voor- 
zieningencentrum ook. Die 
beslissing heeft de Ge
meente in juli van dit 
jaar uiteindelijk geno- 
men. Ze maakte daarmee 
een eind aan anderhalf 
jaar onzekerheid en ver
warring. Verwarring, door
dat de Gemeente op eens 
met het plan kwam er een 
verzorgingstehuis neer 
te zetten. Dat was hele

maal niet in overeenstem
ming met de wensen van 
de buurt, want het cen- 
trun moest een buurtfunk- 
tie krijgen.
Piet Vink: "Het is de 
bedoeling, dat er een 
aantal woningen voor be
jaarden uit onze buurt 
komt, waar ze zelfstan
dig kunnen leven. Daar
naast komen er ruimtes 
voor algemene voorzie
ningen aangepast aan de 
behoeften van de buurt. 
Ruimten voor bij voor

vervolg pag. 3. bovenaan



EEUWFEEST 
STAD AMSTERDAM 
de wijk gaat 
een verlanglijstje maken! 7̂ © ©

U w i s t  het misschien 
nog niet maar in 1975 
bestaat die stad van 
ons zevenhonderd jaar. 
Zoiets mag natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaan. 
Reeds nu hebben een aantal 
ambtenaren een dagtaak aan 
de voorbereiding van dit 
feestelijk gebeuren. Ze 
zijn druk bezig met het 
verzamelen van plannen en 
suggesties. Sommige plan
nen hebben al een vaste 
vorm gekregen, zoals de 
manifestatie in de RAI, 
genaamd "MDKUM 700"; een 
evenement met "voor elck 
wat wils": kunst, klein
kunst, kermis-attrakties. 
Ook de buurten in onze stad 
gaan mee-profiteren van dit 
zevende eeuwfeest.

E R  IS GELD BESCHIKBAAR. 
Een stad als Amsterdam rpet 
een begrotingstekort van 
150 miljoen kan natuurlijk 
geen sinterklaasje gaan 
spelen. Wel zal men pro
beren een aantal wijkvoor- 
zieningen versneld uit te 
voeren en in het jaar 1975 
klaar te laten zijn. Boven
dien is er enig geld be
schikbaar om geheel nieuwe 
plannen in 1975 uit te voe
ren.

Daarom heeft ons wijkcen
trum het verzoek gekregen 
een lijstje te maken van 
nieuwe voorzieningen of

verbetering van bestaande 
voorzieningen, die de buurt 
in de kanende jaren gerea
liseerd wil zien.

SUGGESTIES EN IDEEEN 
G E V R A A G D :
Er is niet duidelijk be
paald hoeveel geld die 
voorzieningen samen mogen 
gaan kosten. Gesuggereerd 
werd wel, dat als de voor
zieningen nuttig en van 
belang waren, het bedrag 
tot een half Tniljoen gul
den kon oplopen, en daar 
kan je natuurlijk een boel 
mee doen; zelfs in deze 
tijd van geldsontwaarding.
Er zijn talloze mogelijk
heden, van een zwembad
je in het Westerpark tot 
het beginnen aan de bouw van 
van een gezondheidscentrum. 
Verbetering van speelvoor- 
zieningen, grondige restau
ratie van het Frederik Hen
drik plantsoen of het opzet
ten van een centrum voor 
oudere jeugd, het zijn maar 
een aantal voorbeelden. 
Misschien heeft u ook een 
paar ideeën over wat de 
buurt met een half miljoen 
moet gaan doen. Prachtig! 
Geef ze door aan de wijk
raad, zodat de raad een 
duidelijk beeld krijgt van 
wat u van belang vindt.
Zoals u zult begrijpen moe
ten het natuurlijk wel i- 
deeën zijn die van alge
meen belang zijn en niet

alleen in uw eigen belang.

De wijkraad heeft eenzelfde 
verzoek gericht per brief 
aan alle verenigingen en 
klubs in de buurt. In de 
loop van oktober zullen de 
zo verzamelde ideeën, "ge
zeefd" worden, zoals de 
wijkraadvoorzitter, Gerard 
Gruppen, dat noemt: welke 
ideeën zijn bruikbaar, zijn 
er soms suggesties die al 
uitgevoerd worden zodat ze 
niet op het verlanglijstje 
hoeven.

In het volgende nummer van 
De Wijkkrant zal een lijst 
komen te staan van de ge
selecteerde ideeën. U wordt 
dan opgeroepen uw stem op 
één of meer van de voorge
stelde voorzieningen uit 
te brengen, of eventueel 
nog aanvullingen te doen. 
Tegen het eind van het jaar 
zal het definitieve ver
langlijstje worden opge
maakt door de wijkraad, 
zoveel mogelijk rekening 
houdende met de reakties 
uit de buurt.

S T U U R  I N ;
Dus nogmaals: SCHRIJF 
UW SUGGESTIES V O O R  
VOORZ I E N I N G E N  IN DE 
BUURT OP P APIER EN 
STUUR ZE ZO SPOEDIG 
M O G ELIJK N A A R  HET W I J K 
CENTRUM, Van H a l l s t r . 81.
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beeld rekreatie, voor 
een leeszaal, voor kruis
verenigingen en maatschap
pelijk werk".

A R C H I T E K T :
Samen met de Woningbouw
vereniging Patrimonium, 
die als opdrachtgever 
is aangewezen, zijn na 
de definitieve beslissing 
van de gemeente enige 
buurtbewoners op zoek 
gegaan naar een geschikte 
architekt. "Het moest 
een bureau zijn met ken
nis en ervaring op dit 
terrein", zegt Piet, "met 
een goede kijk op de pro
blemen van een 19e eeuw- 
se wijk als de onze en 
op mogelijke oplossingen 
van die proble nen. Ook 
moest het een bureau 
zijn dat economisch weet 
te bouwen, maar die be
oordeling hebben we ge
heel aan Patrimonium over
gelaten. Maar bovenal moest 
de architekt bereid zijn

vanaf het-allereerste be
gin met de buurt te over
leggen, samen met de buurt 
de uitgangspunten op te 
stellen".
Men hoopt nu een architekt 
gevonden te hebben die 
zo veel mogelijk aan de
ze eisen voldoet. Het werk 
kan dus beginnen.

INSPRAAK:
Binnenkort zullen bejaar- 
denclubs en -verenigingen 
voor het eerst gelegenheid 
krijgen hun wensen en sug
gesties op tafel te leggen. 
Ook bejaarden, die niet 
bij zulke clubs zijn aan
gesloten, kunnen natuur
lijk hun wensen kwijt 
(schriftelijk of monde
ling bij het wijkcentrum). 
Verder zal in de tweede 
helft van oktober in de 
omgeving van de De Witten- 
kade een buurtvergadering 
belegd worden.
Daar zal, naast verbete
ringsplannen in die buurt

met name ook gesproken 
worden over het toekomsti
ge bejaardenhof.

Piet verwacht dat er veel 
reakties los zullen komen 
en dat er veel over de 
plannen gepraat zal wor
den, door de hele buurt. 
"Toch hopen we dat het 
niet langer dan een half 
jaar zal duren voor de 
architekt feitelijk aan 
de slag kan gaan — op 
basis van een door de 
buurt bepaald plan".

Daarom besluit hij met 
deze oproep: "Help al
lemaal m e e d enken o- 
ver hoe het bejaar- 
denhof en het voor- 
zi eningencentrum moet 
gaan worden. Dan kan 
dit centrum een goed 
begin w o rden van w e r 
kelijke verbeteringen 
in onze b u u r t ! !"

KAREL VAN HOOF.

vergadering over de wijkverbetering
MAANDAG 22. OKTOBEK OM 7.30  ouR

In  d e  v a n   HOGEn DORPSCHOOL, u HOg e n d o rp stra a t 3 3



kunst
in
de
wijk
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in de wijk

HET SOCIAAL KULTUREEL 
WIJKCENTRUM STAATSLIEDEN- 
EN HUGO DE GROOT BUURT 
BRENGT VOOR HAAR BEWONERS:

15 t/m 20 oktober:

Tentoonstelling van kin
dertekeningen van de la
gere scholen (inzenden 
tot 1 oktober) in de Prin- 
sessekerk; openingsuren:
14.00 - 16.00 uur en
19.00 - 21.00 uur 
TOEGANG GRATIS

20 oktober:

In de zaal van Westerkwar- 
tier optreden van Toets
steen met "De Wijze Ka
ter" van Herman Heijer- 
mans.
Aanvang: 20.15 uur. 
TOEGANGSPRIJS ƒ 1,—

27 oktober:

In de zaal van Westerkwar- 
tier optreden van de 
dansgroep "Zajednica" en 
van het "Experimenteel 
Jongerentoneel".
Aanvang: 20.15 uur 
TOEGANGSPRIJS ƒ 1 ,—

3 november:

In dë zaal van Westerkwar- 
tier optreden van "het 
Jordaankabaret".
Aanvang: 20.15 uur 
TOEGANGSPRIJS ƒ 1 , ~

Inlichtingen d a g e 
lijks van 10.00 tot
12.00 uur bij: 
W i j k c e n t r u m  v. H a l l 
straat 81, A m s t e r 
dam, tel.: 821133.

Spreekuren Sociaal 
R a a d s v r o u w :

in het wijkcentrum, 
Van Hallstraat 81, 
Telefoon: 82 11 33 
maandag van: 9-12 uur 
donderdag : 9-12 uur

TECHNISCH TEAM:

Bram Slager 
Moderne Jeugdraad 
Kees Vos (foto's)

KOORDINATOR:
Kees Zwart

JOURNALISTEN:

Bram Denkers 
Ton Schiitmelpennink 
Karel van Hoof 
Leo Scharff 
Gerrit Marcellis 
Berry den Brinker

BELEGGERS OP DE LOER: 
PRINSESSEKERK 
WORDT GESLOTEN
De uit 1918 stammende 
Prinsessekerk aan de 
Schaepmanstraat gaat dicht. 
Dat bericht bereikte de 
wijk vorige maand. Op zich 
een triest feit, maar nog 
triester waren de voor
uitzichten. Want wat zou 
er voor in de plaats ko
men? Een kantoorkolos, 
of een ander commercieel 
centrum? Dat zat er dik 
in, want grote beleggers 
liggen op de loer in 
Amsterdam.

Toen buurtbewoners gingen 
informeren bij het kerkbe
stuur, bleek dat inderdaad 
plannen te hebben o m met 
commerciële beleggers te 
gaan onderhandelen. Men 
heeft het bestuur er toen op 
op gewezen dat een groot 
kantoor of iets dergelijks 
een grote verstoring van 
het leefmilieu in die buurt 
zou betekenen.

Daar hadden de kerkvaders 
geheel niet bij stil ge
staan. Maar na enig pra
ten waren ze wel bereid 
plannen van de buurt en 
de gemeente af te wachten 
over andere bestemmingen 
van het terrein van de 
kerk.

Als de buurt een goed plan 
kan aandragen en het kerk
bestuur een redelijke 
prijs vraagt, kunnen we 
misschien de gemeente be
wegen het terrein aan te 
kopen.
Help mee zo'n goed plan 
te b e d enken en v o o r 
k o m  daarmee dat een gro
te b e l e g g e r  ook hier 
w e e r  zijn slag kan slaar 
ten koste van het leef
m i lieu in onze buurt. 
REAKTIES AAN HET WIJK 
CENTRUM.

KAREL VAN HO OF.
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