
van het Wijkcentrum Staatsliedenbuurt & Hugo de Grootbuurt
Adres Wijkcentrum : Van Hallstraat 81 hk Van Boetzelaerstraat. Telefoon 821133 (van 9.30 - 13.30 uur)

ja n u a r i  1974 .  3e ja a rg a n g .

Het is triest dat er een brand 
nodig was, on een stukje ver
waarloosde buurt, meer in het 
centrum van de aandacht te 
brengen. Voor de werkgroep 
WIJKVERBBTERING, is het een 
extra aansporing geweest. De
ze werkgroep bestaat uit 
buurtbewoners die zich bezig 
houden met de toekomst van 
het stukje buurt tussen de 
Van Limburg Stirumstraat, de 
Witte-kade, en de Haarlemmer
weg. Op 17 december heeft de 
werkgroep een vergadering ge
houden. Daarop kwamen een aan
tal dingen duidelijk naar vo
ren:
-De Gemeente heeft zich tot nu 
toe weinig aangetrokken van 
de dringende eisen cm bescher
ming tegen brandgevaar. Ieder
een kent nu de gevolgen.

21 JANUARI 
BUURT- 
VERGADERING!
IN DE VAN H0GEND0RPSGH00L 
VAN HOGENDORPSTRAAT 33

ue-M H  & KW  e  & -De Gemeente heeft tot nu toe 
weinig interesse getoond an 
met de buurt te praten over 
de bestemming van open plek
ken. Het bewijs daarvan is de 
toestemming voor de bouw van 
peperdure flats aan de Witte- 
kade, zonder dat de buurt ge
raadpleegd is.

-De Gemeente heeft ook weinig 
gedaan cm de eigenaren te 
dwingen de woningen beter te 
onderhouden. Als de verwaar
lozing nog langer blijft du
ren, zullen ook andere blok
ken onder de slopershamer ko
men.
De werkgroep kwam tot de kon- 
klusie dat we ons sterk moes
ten maken cm aan deze toestand 
een einde te maken. We moeten 
voorkcmen dat we uit onze wo
ningen worden weggesaneerd, 
en dat peperdure flats worden 
gebouwd op de plaats van de 
oude.
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openbaar
vervoer
in de w ijk

De werkgroep roept u daar cm 
allen op, on op de vergade
ring van 21 januari te kcmen, 
om te praten over de toekomst 
van uw woningen!
Er kan dan gepraat worden over 
de eisen die de buurtbewonders 
kunnen stellen:
-de eigenaren van de woningen 
moeten op de een of andere 
manier worden gedwongen het 
onderhoud te verbeteren.
-bij nieuwbouw of verbetering 
van woningen gaan de urgente 
gevallen uit deze buurt voor.
We bouwen voor ons, niet voor 
anderen.
-de nieuwbouw of verbetering 
moet in overleg gaan met de 
toekomstige bewoners (uit de
ze buurt).
-de huren moeten dan betaalbaar 
zijn.
-en andere eisen.
We gaan de 21ste januari ook 
bespreken, hoe we de eisen 
kracht gaan bijzetten.
Deze vergadering zal het be
gin maken van een plan voor 
de toekcmst van de buurt. 
Hiermee zal een einde kanen 
aan de verregaande verwaarlo
zing. Bij het maken van plan
nen kunnen we medewerking krij
gen van deskundigen (architek- 
ten van de Sociale Architek- 
ten Groep, kortweg SAG). Op 
de vergadering zal ook een 
diaserie worden getooid, over 
wat buurtbewoners, uit een an
dere buurt, hébben bereikt sa
men met het SAG.
Voor de mensen die al eerder 
kontakt willen met de werk
groep, en mee willen doen aan 
de aktiviteiten, zijn hier de 
adressen:
Roel Pardieck, Van Beuningen- 
straat 591'' en Yvonne Drie
huis, de Witte Brug, de Witten- 
straat 27, tel. 388417. 
en natuurlijk ook het Wijkcen
trum, Van Hallstraat 81, tel. 
821133.

Berry den Brinker.
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Buurtvergadering 2  januari Van 
Hogendorpschool in 
de van Hogendorpstr. 33

In de vorige krant hebt u een 
afschrift van een brief kun
nen lezen, die gestuurd is 
naar de Gemeenteraad. Het 
ging over tramlijn 10, die 
1s morgens voor half acht, 
slechts om de tien minuten 
rijdt. En aangezien dat de 
enige tram (en ook bus) lijn 
is die door de Staatslieden
buurt loopt, mogen we best 
eisen dat die tramlijn 10 va
ker rijdt dan nu het geval is. 
Met name vroeg in de ochtend. 
Anders jaag je de mensen in 
hun autootje (zo ze die bezit
ten) , en dat dient verder al
leen maar de chaos, opstop
pingen, etc. etc. waardoor 
het openbaar vervoer nog onre
gelmatiger gaat rijden, dus 
nog onaantrekkelijker wordt, 
enzovoorts, enzovoorts.
De filosofie is dus: verbeter 
het openbaar vervoer en je 
vermindert gelijk de behoefte 
aan het rijden met een eigen 
autootje in de stad. Al gun
nen we iedereen z'n eigen lol 
(en vrijheid van vervoerskeu- 
ze), we kunnen er niet langer 
onderuit; de auto is onge
schikt als stad-vervoersmid- 
del, simpelweg omdat er te
veel zijn. Maar dan moeten er 
wel alternatieven zijn. En 
dat is naast de benewagen, 
en de (bron)fiets, het open
baar vervoer. En daarmee ka
men we weer bij lijn 10 te
recht. Die moet vaker en re
gelmatiger gaan rijden.

Vandaar dus dat briefje naar 
de Gemeenteraad. Het wijkcen
trum heeft nog geen antwoord 
ontvangen. Maar we berichten 
u dit via deze krant zo gauw 
onze bestuurders wel iets van 
zich laten horen.
Inmiddels is er naast deze 
'brief nog een andere brief in 
de maak, die gaat over buslijn 
18. Zoals u weet rijdt deze 
bus langs de Staatsliedenbuurt 
via de Haarlenmerweg, en stopt 
ze bij de Haarlemmerpoort.
De wijkraad vindt dat deze 
buslijn zonder veel ingrijpen
de maatregelen makkelijk veel 
meer voor de buurt kan beteke
nen. Het kan de verbindings
lijn worden tussen de Staats
liedenbuurt en het Centraal 
Station, het centrum dus van 
Amsterdam. Buurtbewoners die 
die richting inwillen moeten 
nu öf eerst naar de Haarlem
merpoort lopen voor bus 12, 
öf via lijn 10 overstappen 
bij de Rozengracht.
Wat is nu het voorstel; laat 
bus 18 i.p.v. cm de Staats
liedenbuurt heen te rijden, 
bij de Van Hallstraat afslaan 
en voorts via het Frederik 
Hendrikplantsoen, Nassaukade, 
Haarlemmerpoort en Haarlemmer
straat doorstoten naar het 
Centraal Station. Hierdoor 
wordt buslijn 18 een aantrek
kelijke lijn voor bewoners 
van de Staatsliedenbuurt. Wij 
houden u op de hoogte van de 
reakties van het G.V.B. en de 
Gemeenteraad.



mededelingen
Rechtswinkelbewoners van de

Van Beuningenstraat vormen
aktie -groep

NA DE BRAND!
Begin deze maand werd een 
deel van onze wijk hevig op- 
gesdhrikt: in de Van der Duyn- 
straat brandde een pand uit, 
waarbij twee doden vielen, 
meerdere gewonden, en enige 
mensen dakloos werden.
De buurtbewoners waren diep 
geschokt, maar nauwelijks ver
rast. Hadden sommigen van hen 
niet reeds lang gewaarschuwd 
voor de onhoudbare toestanden 
in dit blok onbewoonbaar ver
klaarde woningen? Sinds de 
ontruiming van deze woningen 
op gang kwam, werden steeds 
meer woningen bewoond door 
"allerlei ongeregelde bewo
ners, die zonder enige voor
ziening van de huizen ge
bruik maakten." En de erva
ring had geleerd, dat dat 
zeer gevaarlijk kon zijn. 
(brand aan de Wittenkade vorig 
jaar).
Meteen na de brand hebben eni
ge bewoners van het naastgele
gen blok aan de Van Beuningen
straat samen met het wijkcen
trum een felle brief geschre- 
van aan de Gemeenteraad. Ook 
werd telefonisch een gesprek 
met de burgemeester aanqe- 
vraagd.

ER MOESTEN METEEN MAATREGELEN 
GETROFFEN WORDEN, was de eis. 
De volgende dag werd een dele
gatie uit de buurt inderdaad 
op het stadhuis ontvangen, 
door de burgemeester en wet
houder Lanmers en Kuipers. Toe
gezegd werd toen: de onmiddel- 
lijke sloop van de panden aan 
de Van der Duynstraat en het 
treffen van maatregelen voor 
de bewoners van het aangren
zende blok.
Ook werd gepraat over de z.g. 
"ambtelijke werkgroep," die 
reeds enige tijd in de pen zat

en begin volgend jaar van 
start gaat. Öit is een groep 
ambtenaren die zich speciaal 
bezig houdt met de problemen 
van het stuk buurt rondom de 
getroffen straten. Doel: het 
kontakt met de gemeentelijke 
diensten makkelijker maken. 
Rampen als deze kunnen dan in 
de toekomst worden voorkanen. 
Met de volgende woensdag werd 
begonnen met het onbewoonbaar 
maken van de betreffende pan
den - sloop zal nog even moe
ten wachten, tot winkelier 
Harms zijn winkel op de hoek 
van de twee straten kan verla
ten.
De week daarop werd een verga
dering belegd voor de bewoners 
van de Van Beuningenstraat 37 
t/m 61. De konklusie van de 
42 aanwezigen was (op een man 
na) unaniem: de woningen ver
keren in zeer slechte staat 
en moeten maar zo spoedig mo
gelijk gesloopt worden. Opknap
pen was niet meer mogelijk.
Er werd een groep van tien 
man gevormd. Deze is allereerst 
de niet-aanwezige bewoners 
gaan bezoeken en verder treedt 
ze op als kontakt-groep met de 
Gemeente. Zo gauw er woningen 
wroden ontruimt zal de groep 
voorkomen dat ook hier gekraakt 
gaat worden.
De Gemeente zegde toe, dat nog 
in de maand december ambtena- 
ren van de dienst Herhuisves
ting de wensen van de bewoners 
ten aanzien van een nieuwe wo
ning zouden komen opnemen.
Opeens wordt er geluisterd 
naar de buurt, opeen wordt er 
haast gemaakt met sloop en her
huisvesting. Het is triest dat 
het eerst twee mensenlevens 
moest kosten.
Karel van Hoof.

Indien u vragen en/of proble
men heeft wat betreft wetten, 
echtscheiding, of allerlei za
ken of kwesties, waarvoor u 
een advokaat nodig zou hebben, 
dan kunt u voor een gering in
schrijvingsbedrag terecht in de 
Rozenstraat 16, tel. 255956. 
Iedere dinsdag en donderdag var 
4 tot 8 uur.
C.B.H.
Per heden verhuisd naar van 
Reigersbergenstraat 2. Voor het 
publiek geopend iedere werkdag 
van 9 tot 12 uur.
Elke woensdagavond van 5 tot 
7 uur.
Witte Brug
-De Witte Brug en enkele buurt
bewoners hébben sinds kort een 
centrale kinderoppas georgani
seerd. U kunt 's avonds voor 
uw kinderen gratis een oppas 
thuis krijgen. Mensen die hier
van gebruik willen maken én 
degenen die vrijwillig hun 
diensten willen aanbieden kun
nen voor inlichtingen terecht: 
Witte Brug: tel. 388417
-Al enige tijd is de Taveerne 
in De Wittenstraat 27 (Witte 
Brug) elke dinsdag, donder
dag, vrijdag- èn zaterdaga
vond (met band op zaterdag I) 
geopend voor jongeren vanaf 
16 jaar. Kon eens langs!
Ons Huis
Inschrijvingen van nieuwe 
peuters op de speelzaal varv 
Ons Huis, van Beuningenplein 
25, tel.: 841262, kan geschie
den op maandag-, dinsdag- en 
woensdagochtend van 9 tot 10 
uur.

Wijkraad
De wijkraad (u, buurtbewoner) 
kant elke 2e maandag van de 
maand bij elkaar cm 8 uur in 
de Van Hallstraat 81, tel: 
821133. Wilt u voorts iets 
meer weten over wat er in de 
buurt gebeurt, belt u voor- 
noemd nummer. Elke ochtend 
door de week is er iemand aan
wezig cm u hierover te infor
meren of eventueel door te 
verwijzen.



ZONNIGE PLANNEN 
ROND WESTERPARK

werkgroep 
bracht 
kunst 
in de wijk
Een kleurrijk drumfestival in 
"Marcanti" cp 15 december be
sloot een reeks van negen ak- 
tiviteiten van de werkgroep 
"kunst in de wijk." Met subsi
die van de Amsterdamse Kunst- 
raad werden in de afgelopen 
maanden o.m. georganiseerd: 
tuinconcerten (helaas in de 
stranende regen), een tekenin- 
gententoonstelling in de Prin- 
sesse-kerk (650 inzendingen) 
en het toneelstuk "De wijze 
kater." Bijna een volle zaal 
trok begin november het Jor- 
daankabaret. Hoogtepunt: de 
qpera/operette-avond op 20 no
vember in Marcanti.
De wijk kan terugzien op een 
aantal uitstekende uitvoerin
gen, al was het bezoekersaan
tal sons wat teleurstellend, 
kaar dat weerhoudt de werk
groep niet cm opnieuw subsidie 
aan te vragen en voor volgen
de herfst weer een progranma 
te organiseren.
Door studie en andere drukke 
werkzaamheden is de werkgroep 
een paar medewerkers verloren. 
Vandaar de volgende vraag van 
de groep: "Is het mogelijk 
enige buurtbewoners met een 
beetje verstand en gevoel voor 
ons werk, zich bij ons aanslui
ten? Er wordt door ons kort 
maar zeer effektief vergaderd. 
Kom eens meepraten! Als u uw 
naam en adres opgeeft aan het 
wijkcentrum (Van Hallstraat 81) 
ontvangt u een uitnodiging. De 
werkgroep, bestaande uit Mw. 
van Ooyen en de heren ten Ber- 
ghe, Brilleman, Geerlings en 
Knaap, wenst u een gelukkig 197'

Lekker buitenspelen, heerlijk 
zonnen, of een gezellig kaar
tje leggen onder groene bomen: 
dat zijn de dromen waarmee je 
je in deze barre wintertijden 
misschien mee op de been kan 
houden.
Maar ook al is er nog geen 
blaadje aan de banen te beken
nen, voor één groep buurtbewo
ners nemen deze dranen al vas
te vormen aan. We hebben het 
over de werkgroep Westerpark, 
die juist deze tijd gébruikt 
cm plannen te maken voor ver
betering van dit park. Wensen 
zijn onder meer een speelvij
ver en meer speeltoestellen 
voor de kinderen.
Die plannen zijn gebaseerd cp 
een enquête die afgelopen zo
mer in het park is gehouden.
De resultaten werden uitge
werkt door een aantal leerlin
gen van de aktieve IVKO-school 
in de Wittenstraat. Ze maak
ten een verslag en bouwden 
met board en schuimplastic 
het hele park na.
Vorige maand boden ze deze 
maquette plus het verslag aan 
de buurt aan. Daarbij was een 
tuin-architekte van de Dienst 
Beplantingen aanwezig, zodat 
de Gemeente meteen op de hoog
te was van de wensen van de 
parkbezoekers.
Die bezoekers hadden trouwens 
ook heel wat klachten, zoals
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de honde-poep cp de speelvel
den en het vuile zand in de 
zandbak. Ook zouden er vol
gens sommige dames meer scha
duwloze plekjes moeten kanen 
an te kunnen zonnen. En ten
slotte is er de wens voor een 
veilige oversteekplaats bij 
de gasfabriek.
Vooral de aanleg van een 
speelvijver zal heel wat geld 
gaan kosten. De werkgroep 
vindt dat dat geld moet kanen 
uit de aktie "Amsterdam 700 
jaar."
Het park staat na het Ooster- 
en Sarphatipark op een lijst 
van parken die de Gemeente be
zig is cp te knappen. In de 
loop van dit jaar hoopt de 
werkgroep dat ons park aan de 
beurt is.
Het is een verwarmend idee 
dat zoveel buurtbewoners en 
scholieren zich in deze koude 
winter met de belangen van de 
park-bezoekers bezig houden. 
Dan zal het park deze of de 
volgende zomer nog meer moge
lijkheden kunnen bieden voor 
ontspanning. Een park, dat 
met name een uitkomst biedt 
voor hen die niet gezegend 
zijn met het bezit van een 
tuintje of een caravan buiten 
de stad.
Inlichtingen bij F. Barella, 
Haarlemmerweg 201, tel.:
826108
Karel van Hoof.

Sociaal Raadsvrouw
De sociaal raadsvrouw heeft 
elke maandag- en donderdag
ochtend spreekuur in het Wijk
centrum, Van Hallstraat 81.
Zij is verder de hele dag 
telefonisch bereikbaar onder 
nunmer 821133.
Wijkvoorziening bejaarden
Informatie, advies en hulp 
op alle gebied voor bejaarden: 
elke maandag, dinsdag, donder
dag en vrijdag van 9.30 uur 
tot 11.00 uur in de Van Boet- 
zelaerstraat 49, tel. 143414. 
's Maandags ook dezelfde tijd: 
Van Reigenbergenstraat 65.


