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WONEN 
EN HUREN
De laatste jaren is er ook in onze buurten 

steeds meer sprake van zaken als sloop, 

woonverbetering, nieuwbouw enz.

Voorbeelden zijn de gemeentewoningen aan 

het Van Beuningenplein en de Zaagmolen

straat, de woningen van de Algemene Wo

ningbouw Vereniging in de omgeving van de 

Van Hallstraat, de sloop in de omgeving van 

het Van Hogendorpplein en het Frederik Hen- 

drik'plantsoen en de nieuwbouwplannen aan De 

Wittenkade.

Tot nog toe is niet gebleken, dat de instan

ties, die zich met woningen bezighouden zich 

er altijd goed van bewust zijn voor welke 

mensen zij bouwen, verbeteren of slopen. 

Als de woning maar aan hun eisen voldoet, 

vinden zij het allang best. Of er voldaan 

wordt aan de wensen van de bewoners van 

onze buurten is hun zaak niet.

De buurtbewoners en hun vertegenwoordigers 

vinden echter dat UITGEGAAN moet worden 

van deze wensen van de bewoners.

Dat blijkt uit de aktiviteiten rond het Van 

Beuningen- en Van Hogendorpplein, waarover 

u ook in deze krant weer geinformeerd wordt. 

De eerste eis, die aan een woning gesteld 

- moet worden is betaalbaarheid voor de men

sen uit onze buurt. Als nieuwbouw en woon

verbetering alleen maar betekent, dat de oor

spronkelijke bewoners niet terug komen, om- 
 dat ze de hogere huur niet kunnen betalen, 

zijn we op de verkeerde weg. Ook veel par

ticuliere eigenaren maken van de gelegen

heid gebruik om een slaatje te slaan uit de 

woonverbetering en de woningnood. Eendouche- 

celletje en een paar nieuwe keukenkastjes 

en je hebt een zogenaamde gerenoveerde wo

ning waar je f 300,- per maand voor kunt 

vragen. Als de huurders om een normaal 

onderhoud vragen, zijn de heren niet thuis, 

want daar mag je de huur niet voor verho

gen. Alleen waakzaamheid en aktie van de 

buurtbewoners kunnen deze ontwikkelingen ke

ren. De huren dienen afgestemd te zijn op de 

inkomens van de mensen in onze wijk en we 

weten allemaal, dat die over het algemeen 

heus niet zo hoog zijn.

Dit simpele feit is uitgangspunt bij alle ak

tiviteiten van het wijkcentrum en van de 

groepen, die zich met woning- en huurza- 

ken bezighouden. Ook u kunt uw aandeel le 
veren. Neem deel aan de akties van deze 

groepen. Het wijkcentrum zal u daarbij graag 

met alle mogelijke middelen helpen. Met e l

kaar kunnen we dan zeker bereiken, dat:

- alle woningen goed onderhouden worden

- plannen samen met de bewoners gemaakt 

worden.

- huren van nieuwe, verbeterde, en oude 

woningen betaalbaar zijn voor alle mensen 

in onze wijk.

Gerard Gruppen,

voorzitter Wijkcentrum

Staatslieden- Hugo de Grootbuurt.

Hoek van Hogendorpstraat-van der 
Duynstraat. W at voor nieuwbouw komt 
hiervoor in de plaats? W orden het be
taalbare huren?

De buurtvergadering van 21 jan,
HOE IS DE VERGADERING VERLOPEN?

De vergadering was georganiseerd door de 

werkgroep Wijkverbetering, en bedoeld voor 

bewoners tussen de Haarlemmerweg, de W it

ten kade en de Van Limburgstirumstraat. 

E r was een geweldige opkomst: + 90 men

sen. Dat is ongekend. Voor de aanwezigen, 

maar ook voor de niet aanwezigen is hier 

een globaal verslag.

HOE IS DE TOESTAND NU?
Het stukje buurt is de laatste jaren aan het 

achteruit gaan. De eerste gaten aan de W it

ten Kade zijn zich aan het uitbreiden. De 

Werkgroep probeert een halt toe te roepen 

aan dit verval, en plannen te maken voor de 

open plekken. Daarvoor is de werkgroep gaan 

informeren bij de Gemeente over toekomst

plannen voor onze buurt.

Al gauw bleek dat de Gemeente helemaal geen 

plannen heeft met dit stukje buurt. Ze laten 

de boel gewoon verkrotten, totdat er open ga

ten vallen. Die open gaten worden dan vol

gebouwd met nieuwbouw, die f 300,- in de 

maand moeten opbrengen. Dat zijn huren die 

de buurtbewoners niet kunnen betalen. Zulke 

woningen gaan misschien gebouwd worden door 

Patrimonium aan de Witte Kade.

Als we niet oppassen worden we uit onze 

buurt weggesaneer d

GOEDE WONINGEN.

De kwestie van nieuwbouw speelt in twee blok
ken een rol.

Uit de vergadering werd duidelijk dat in de 

rest van de buurt nog veel goede woningen 

zijn, al mankeert er aan het onderhoud erg 

veel. Er was een mevrouw uit de Van de Hoop- 

straat die zei, dat hèt trapportaal in 50 jaar 
niet geverfd was.

Ook de Gemeente doet er weinig aan.

Z ij kan onder bepaalde omstandigheden de 

eigenaren dwingen het onderhoud te verbete

ren, maar daar heeft de Gemeente nog nooit 

gebruik van gemaakt.

Tenslotte vonden veel aanwezigen dat er iets 

moest gebeuren aan de woonomgeving. Het 

verkeer zou zo geregeld moeten worden, dat 

bejaarden weer zonder risico kunnen over

steken, en kinderen weer veilig op straat 

kunnen spelen.

WAT DOEN WE ERAAN?

Het is duidelijk dat we als buurt maar zelf 

met een plan moeten komen. Wë kunnen niet 

meer op de Gemeente wachten, die vult a l

leen maar gaten.

Voor die plannen is wel meer informatie no

dig over de toestand van de woningen, en over 

de wensen van de buurtbewoners.

Daarom wilde de vergadering dat de Ge

meente een onderzoek gaat instellen naar 

de toestand van de woningen, zoals elders in 

de Staatsliedenbuurt ook al gebeurt.

Over de wensen van de bewoners gaat de 

werkgroep een vragenlijst opstellen. Nu is 

er al een kleine enquete geweest in het blok 

van de Van Hogendorpschool. Daaruit bleek 

dat meer dan de helft van de woningen slecht 

onderhouden was. Verder had een kwart van 

de bewoners een urgentiebewijs voor een gro

tere woning. Ondanks het slechte onderhoud 

en de kleine woningen, wilde toch een meer

derheid hier in de buurt blijven wonen (Het 

schijnt hier toch gezellig te zijn).

PLANNEN.

Op de vergadering werd nu bepraat hoe er 

verder gehandeld moest worden. De volgen

de punten werden genoemd:

1. De Gemeente moet gevraagd worden de 

woningen bouwtechnisch te onderzoeken. Pas 

als we weten welke woningen (vele) blijven 

staan, kunnen we een definitief buurtplan m a

ken.
2. De huren van de nieuwbouw moeten BETAAL

BAAR zijn.
3. De nieuwe woningen moeten voor de buurt 

zijn, d.w.z. voor de bewoners van de sloop- 

panden, en voor de urgente gevallen uit de 

onmiddellijke omgeving. Uit de voorlopige 

enquete is namelijk gebleken dat veel mensen 

hier willen blijven wonen.

ZIJN DEZE PLANNEN TE VERWEZENLIJ

KEN^
J al Op de vergadering hadden we „bezoek" 

uit de Oosterparkbuurt. Daar heeft een groep

Speelplaatsje ’De W ittenkade’ en ach
terkant van Van Benningenstraat. 
Komen ook hier betaalbare woningen?

mensen zulke plannen kunnen verwezenlijken. 

Ze lieten in een diaserie zien hoe dat in zijn 

werk is gegaan. Ze hebben betaalbare hu

ren weten af te dwingen, en bovendien, zelf 

meebeslist over de te bouwen woningen. Dat 

wil niet zeggen dat het bij ons ook zo zal 

gaan, of dat we ook zulke woningen krijgen, 

maar wel dat onze plannen de moeite van 

het proberen waard zijn.

Bovendien zijn er deskundigen (architekten) 
die de buurt willen helpen.

DE WERKGROEP.

De dag na de buurtvergadering is de werk

groep bijeen geweest, om de plannen zoal die 
uit de vergadering zijn gekomen vorm te ge
ven.

De werkgroep heeft nu twee brieven geschre

ven naar de Gemeente. In de eerste brief 

wordt stopzetting gevraagd van de bouwplan

nen van Patrimonium, op de Witten Kade. 

Daarna moet met de Gemeente gepraat wor

den over de toekomstige bewoners. Die moe

ten komen uit de slooppanden uit onze buurt, 

en de urgente gevallen. Verder mag niet over 

de plannen van het Bouwfonds van Neder

landse Gemeenten, worden beslist, voordat 

de buurt zijn plannen heeft gepresenteerd.

In de tweede brief is gevraagd om in dit 

stukje buurt een verscherpt aanschrijvings- 

beleid te beginnen.

Bij een onderzoek daarbij, zal dan ook dui

delijk worden welke woningen nog in een goe

de staat verkeren.

Tenslotte moet het CBH die mensen helpen, 

die door een bepaald huurkontrakt, gedwon

gen zijn elk jaar de huurverhoging te betalen, 

zonder dat de eigenaren iets aan het onderhoud 

hoeven te doen

Hierbij maakt de werkgroep de mensen er 

ook nog op attent, dat ze voor huuradviezen 

altijd naar de spreekuren van het Wijkcen

trum kunnen gaan, en die van de PvdA en 

C.PN.

Nu zullen we afwachten of we succes hebben.

Berry den Brinker.
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UW MENING
GEVRAAGD

over de verkeerssituatie in
onze buurt

ZATERDAG 16 JANUARI ENQUETE!
Door de jaren heen is het verkeer een stuk intensiever geworden. Met name het gemotori

seerde verkeer heeft een grote vlucht genomen. Met de komst van bromfiets, motor en auto 

kwamen ongekende mogelijkheden binnen ieders bereik. Maar behalve voor de voordelen 

krijgen we nu ook oog voor de nadelen.

In  nieuw te bouwen wijken kan men uiteraard rekening houden met fietsen en auto's 

van toekomstige bewoners. Maar vooral in de vooroorlogse buurten ontstaan de problemen 

Nu is de vraag: gaan we wat aan die problemen in ONZE buurt doen? En daarover vragen 

wij uw mening!

Dat er problemen zijn , kunnen we niet ontkennen. We ondervinden het allemaal elke dag 

weer. Onze straten zijn niet geschikt om de auto's ordelijk'te parkeren en om kinderen te 

laten spelen. De gevolgen kennen we allemaal: dubbel parkeren, op hoeken en stoepen 

geparkeerde auto's en het naar willekeur schuin parkeren. En dit leidt weer tot een romme

lig  straatbeeld, slecht uitzicht op hoeken, moeilijkheden bij het oversteken met kinderwa

gens en weinig speelruimte voor de kinderen.

Nu zijn er op het Wijkcentrum door buurt

bewoners reeds verscheidene suggesties bin

nengebracht om in deze toestand verandering 

te brengen. Enkele veel genoemde voorstel

len tot verbetering van de huidige situatie 

laten we hieronder volgen.

HET INVOEREN VAN ÉÉNRICHTINGSVER

KEER.
Onze buurten met veel straten, die parallel 

lopen, lenen zich uitstekend voor het invoe

ren van éénrichtingsverkeer in verreweg de 

meeste straten. Tegenover het nadeel van 

het slechts uit één richting bereikbaar zijn 

van de woningen en /of winkels staat het voor

deel dat door het vrijkomen van éen helft 

van de rijbaan in vele straten de m ogelijk

heid ontstaat tot het schuin parkeren 

aan één zijde. Grove berekeningen toonden 

aan dat op deze wijze ongeveer 70% meer 

auto's geparkeerd kunnen worden dan even

wijdig met de trottoirband. Behalve dat er 

een veel netter straatbeeld ontstaat, wordt 

voor autobezitters het in- en uitparkeren 
eenvoudiger en het hinderlijke dubbelparke- 

ren kan verdwijnen.

Voor het bereiken van een dergelijke situatie 

i-s het niet beslist noodzakelijk het eenrich

tingsverkeer voor al het verkeer te laten gel

den; alleen voor auto's is voldoende.

HET VERBREDEN VAN STOEPEN.

Door het invoeren van eenrichtingsverkeer 

met de mogelijkheid van schuin parkeren kun

nen we de beschikbare ruimte voordeliger 

benutten. Hierdoor ontstaat tevens de moge

lijkheid om op meerdere plaatsen de stoepen 

te verbreden. Tegelijk kan de invoering van 

stukjes speelstraat tot de mogelijkheden gaan 
behoren.

Huidige parkeersituatie in veel straten 
van onze buurt.

De voordelen spreken voor zich. De kinderen 

krijgen meer ruimte. Bovendien een veilige 

ruim te, omdat de noodzakelijkheid van het op 

de rijbaan spelen vervalt. Verder kunnen we 

nog denken aan beter uitzicht op de hoeken, 

veiliger en makkelijker oversteken.

STOPLICHTEN HAARLEMMERWEG.
Door het drukke verkeer op de Haarlemmer

weg is het moeilijk invoegen vanuit de buurt 

Bovendien zijn de bushaltes van lijn  18 rich 

ting Sloterdijk slecht bereikbaar door het 

moeilijke oversteken; zelfs bij de zebra's! 

Gedacht wordt aan stoplichten met een druk

knop voor voetgangers.

VERBETERING OPENBAAR VERVOER. 

Hierover heeft u in uw vorige Wijkkrant 

reeds alles kunnen lezenl

Graag willen wij nu weten of al deze sugges

ties representatief zijn voor de buurten en 

of er misschien nog meer ideeen voor ver

betering voorradig zijn.

Omdat het praktisch onmogelijk is de mening 

van ELKE buurtbewoner te vragen, wordt 

een „straat-enquete" gehouden. Op zaterdag 

9 februari kunt u worden aangesproken door 

mensen van het Wijkcentrum met vragen over 

mogelijke verbeteringen van de verkeerssi

tuatie. Met vragen of u het er mee eens 

of oneens bent, hoe U zich eventuele ver

beteringen voorstelt enz. enz.

Zaterdag 9 februari: enquete!II

Ook kunt u uw suggesties of mening kenbaar 

maken op het Wijkcentrum, van Hallstraat 81 

tel. 821133.

Werkgroep Verkeer van het 

Wijkcentrum:

Fred Mulder en Kees Smit.

Een suggestie over hoe het zou kunnen: 
éénrichtingverkeer, parkeerhavens, 
stukje speelstraat

EEN GOEDE WONING 
IN EEN FIJNE DÜORT

Elders in dit nummer is al even gepraat 

over RENOVATIE. Sommige buurtbewoners 

hebben daar nu al mee te maken. Anderen 

zullen later aan de beurt komen.

De redaktie heeft een van de mensen die nu 

al intensief bij de woningverbetering betrok

ken zijn, gevraagd, om ons regelmatig van 

zijn ervaringen op de hoogte te houden. Toon 

Rammelt jr. heet hij, en in zijn eerste a r 

tikel wil hij een schets geven van de s i

tuatie van de buurt op dit moment. Volgende 

maand gaat hij dan verder in op de renova

tie zelf.

EEN GOEDE WONING 
IN EEN FIJNE BUURT
We hebben het de afgelopen jaren regelma

tig in onze kranten kunnen lezen: de 19e- 

eeuwse wijken van Amsterdam kraken in hun 

voegen. Iedere Amsterdammer weet zo lang

zamerhand wel dat er iets loos is met veel 

woningen in de Indische buurt, de Dapper- 

buurt, de Pijp, de Kinkerbuurt, de Staats

liedenbuurt en ga m aar door.

Overal zie je verzakkingen, muurscheuren 

en open gaten. Dan worden er hier stutten 

geplaatst, dan wordt er daar weer een huis 

dichtgespijkerd, of, als er direct gevaar is, 

wordt het hele zaakje m aar meteen gesloopt 

Dat alles maakt het leven in deze buurten 

er niet plezieriger op. Want we zijn her er, 

denk ik, toch wel over eens dat een goede 

woning in een fijne buurt voor ons allemaal 

heel belangrijk is. En dan bedoel ik met een 

goede woning een ruimte waar je je gat 

kunt keren en waar je de deur dicht kunt 

doen zonder band te hoeven zijn dat het halve 

plafond naar beneden komt, om 'ns wat te 

noemen. Een douche en een goede keuken 

zijn in de nieuwbouw vanzelfsprekend, maar 

hoeveel moeders in onze buurt moeten hun 

kleintjes nog in het teiltje op de aanrecht 

wassen! En ligt het badhuis bijvoorbeeld voor 

veel ouderen onder ons niet te ver weg? 

Onze kinderen kunnen en moeten tegenwoor

dig veel leren. Maar waar vinden zij in onze 

overbevolkte huizen een eigen hoekje om rus

tig hun huiswerk te kunnen maken? Als we 

geen ruimte voor zo'n hoekje hebben, dan 

kunnen daardoor de resultaten van onze 

kinderen op school lager zijn dan die van 

kinderen die het voorrecht hebben in een 

groter huis te wonen. De ontwikkeling van 

ons kind en de mogelijkheden die het later 

in de samenleving zal hebben kunnen dus 

ook worden beperkt door een te kleine be

huizing, om van het elkaar op de zenuwen 

werken maar niet te spreken.

Met een fijne buurt bedoel ik niet de Goud

kust: teveel kak en misschien te weinig echt 

sociaal gevoel. Nee, een fijne buurt is voor 

m ij een stuk stad waar de mensen rekening 

met elkaar houden en contact met elkaar 

hebben. Waar je kind zonder doodsgevaar 

naar school kan gaan en waar het buiten 

schooltijd een veilige speelruimte dichtbij 

huis heeft. Een buurt waar veel groen is: 

we hebben de zuurstof hard nodig. In een 

fijne buurt kun je lopen zonder steeds naar 

beneden te hoeven kijken om de vuiligheid 

te ontwijken. Wat maken we een beestenben

de in onze stratenl

Voor beter

CHEMISCH REINIGEN 

★
STOMERIJ

W O ELD ER S
Gr. v. Prinstererstraat 43 hoek 
Bentinckstraat

Tevens:

STOPPAGE INRICHTING

En als je voor je uit of omhoog kijkt, dat 

je dan niet oog in oog staat met grauwe, 

vervallen huizen waar al veel te lang te 

weinig aan is gedaan. Achterstallig onder

houd noemen ze dag. Denkt u ook niet dat 

uw uitzicht wat vrolijker zou worden als die 

gevels bij u aan de overkant nou eindelijk 

eens een lik verf zouden krijgen, als die 

stutten zouden verdwijnen, in dat open gat 

weer een huis zou worden gebouwd of dat 

dichtgespijkerde huis zou worden gesloopt 

of opgeknapt?

Alles went, wordt wel gezegd. Dat kan wel 

zijn, maar zo makkelijk mogen we ons er 

niet vanaf maken. We moeten ons blijven 

afvragen hoe het met onze woningen en onze 

buurt en daardoor ook met onszelf is gesteld 

Is onze woning wel goed, hoe kom ik toch 

aan die hoofdpijn, waarom ben ik zo zenuw

achtig? Zitten we misschien met teveel men

sen in een te kleine ruimte, kunnen de kin

deren van de buren wel rustig slapen als 

we die t.v. van ons aanhebben, want gehorig 

dat het hier is! Waarom verdomt die huis

baas van ons het toch om dat lekkende dak 

eindelijk eens te laten repareren?

Ook aan de buurt mankeert wel het een en 

ander. Onze straten zien er niet zo vrolijk 

uit. Kinderen moeten in veel gevallen maar 

tussen het straatvuil (daar kunnen we ook 

zelf veel tegen doen) en het razende verkeer 

aan frisse lucht en beweging zien te komen. 

En hoe staat het met de gezondheidszorg 

in onze buurt? Hoeveel huisartsen en tand

artsen wonen er in de Staatsliedenbuurt? L a 

ten we onszelf niet voor de gek houden: er 

is heel, heel veel te doen, en iedereen moet 

meewerken! Geen afschuifsysteem! Niet alles 

is onmogelijk. Ook in onze buurt zijn vereni

gingen, werkgroepen en actiegroepen waarvan 

de leden proberen sommige dingen te veran

deren, te verbeteren. Enthousiasme, per

soonlijke inzet, eenheid maakt macht.

Neemt u maar eens het initiatief om de mede

bewoners van uw huis, of van een aantal hui

zen met dezelfde huisbaas bij elkaar te trom 

melen om gezamenlijk te overleggen hoe u 

uw huisbaas zover kunt krijgen dat hij het 

achterstallige onderhoud uitvoert.
Ga eens na of van het binnen terrein van uw 

blok geen gemeenschappelijke tuin kan wor

den gemaakt. Z ijn er niet meer zebrapaden 

in onze buurt nodig? Als er maar genoeg 

mensen lang genoeg om vragen, dan moeten 

ze er toch komen.

Het Wijkcentrum in de van Hallstraat, dat 

deze Wijkkrant uitgeeft, probeert ieder die 

iets in het belang van de buurt wil onder

nemen met raad en daad bij te staan. Wijzelf, 

de Werkgroep renovatie van Beuningenplein, 

hebben daar goede ervaringen mee. Een van 

de manieren om het leven in een buurt aan

trekkelijker te maken is de renovatie oftewel 

woningverbetering.

Sommige buurtgenoten hebben daar al mee te 

maken en velen van ons zullen daar in de 

toekomst mee te maken krijgen.

Renovatie, overkomt je dat? Laat je dat zon

der een vin te verroeren als een soort na

tuurgeweld op je afkomen en over je heen

gaan? Of kun je er zelf wat aan doen vóór 

de besluiten achter je rug om zijn genomen 

en er niets meer veranderd kan worden aan 

de indeling en de huur van je huis na de ver

betering?

Daarover iets in een volgend artikel.

Toon Rammelt jr.

Voor

ORIGINELE KLEDING
is

SUCCES VERZEKERD
bij 

j e f  w a t e r m a n
herenmode

van  l i m b u r g  s t i r u m s t r a a t  2 6 - 2 8  

amsterdam telefoon 0 2 0 -1 2  9 3 0 4
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Wat is de werkgroep 
„Houdt Groen Het Plantsoen” ? 
Wat wil zij?
Allereerst een stukje historie.

E ind 1972 schreven buurtbewoners in samen

werking met het Wijkcentrum en deoudercom- 

m issies van de van Houweningen MAVO en de 

Frederik Hendrikschool een brief aan de ge

meente waarin o.m. gepleit werd voor het 

inhalen van het achterstallig onderhoud aan 

het Frederik Hendrikplantsoen, het plaatsen 

van meer groen, het vernieuwen van het speel - 

plaatsje en een verbod op het plaatsen van 

kermiswagens die, zoals u misschien wel eens 

gezien heeft, elk jaar weer het plantsoen to

taal omploegden.

Omdat een reaktie van de gemeente uitbleef 

kwamen de buurtbewoners op 12 april weer 

bij elkaar en werd de werkgroep „Houdt Groen 

Het Plantsoen" opgericht. De eisen werden

nader geformuleerd en doorgegeven aan de 

gemeente. E r kwam toen wel een reaktie van 

de gemeente. Z ij deelde mee, dat het dat 

jaar verboden zou zijn kermiswagens te par

keren in het Frederik Hendrikplantsoen. Een 

eerste succesje voor de buurtbewoners!

Tevens vroeg de afdeling Stadsontwikkeling 

van de gemeente om een gesprek met de buurt 

D it gesprek vond plaats 'op 16 juli 1973. De 

wensen van de bewoners werden hierop na

der uitgewerkt.

Inmiddels kwam onafhankelijk van de werk

groep, ter gelegenheid van hun 100-jarig be

staan, Concordia Internos (L.T.S.) met een plan 

tot vernieuwing van het peuterspeelplaatsje 

op het Frederik Hendrikplantsoen. Z ij bouw

den een maquette volgens een tekening van de 

gemeente uit 1964, die op 6 oktober door ge

noemde school aan de buurt werd aangeboden 

Dcror kommunikat iem oeilijkheden bleef e en 

verdere reaktie van de gemeente maar uit. 

E r kwam een andere verantwoordelijke man 

bij de dienst Stadsontwikkeling (de heer R. v. 

Gemert) en de voorzitter van de werkgroep 

verhuisde en trad af.

DROGISTERIJ

C. V. VLIET
helpt U de winter door!

G root assortiment

VITAMINES 
LEVERTRAAN 
HOESTSIROPEN enz.

Gr. v. Prinstererstraat 62-64, 
Telefoon 180762 

Depositair:

LANCOME
Flexa-Sikkens dealer

Het een en ander was niet zo gunstig voor 

de kontinuiteit van de aktiviteiten.

Om alles weer op gang te krijgen werd er 

wederom een bijeenkomst georganiseerd door 

de buurt met de gemeente (op 6 november). Nu 

was er niet alleen iemand van Stadsontwikke

ling uitgenodigd maar ook mensen van Be

plantingen en Gereedmaken Terreinen.

De wensen van de bewoners werden weer eens 

genoemd en er werd nu besloten dat de dienst 

Gereedmaken Terreinen de wensen van de buurt 

op een tekening zou „vertalen". Als de tekening 

klaar is zal er een buurtvergadering komen 

waarop de bewoners hun mening over het 

plan kunnen geven. Waarna het plan eventueel 

aangepast zou kunnen worden.

Ondanks intensief telefonisch kontakt tussen 

de gemeente en ondergetekende is de tekening 

van de gemeente nog niet klaar. Het wordt 

nu kort dag, wil de buurt nog meespreken 

over het plan. In de a.s. lente zouden de 

werkzaamheden op het plantsoen nl. starten 

(Het is dan een gunstig plantseizoen). Voor

opgesteld dat er inderdaad mee begonnen wordtl 

Als er dan niet mee begonnen wordt, gebeurt 

het pas in de herfst (het volgende plantsei

zoen) en zit de buurt van de zomer weer 

in de modderpoel want met dit woord wordt_ 

het speelplaatsje het best gekarakteriseerd. 

W ilt u meer weten over onze werkgroep, 

neemt u dan kontakt op met het Wijkcentrum 

(tel. 821133) of met ondergetekende (tel. 824583)

Kees Smit.

Sinds anderhalf jaar bestaat er in deze buurt 

een huiswerkklas. Deze is gevestigd in een lo 

kaal van de Rochusseschool aan de Van H all

straat. In de klas kunnen kinderen van het 

voortgezet onderwijs, de meesten komen van 

de MAVO, hun huiswerk maken. Ze worden 

daarin bijgestaan door de medewerkers. De 

klas is ontstaan om een oplossing te bieden 

voor problemen die ontstaan als kinderen van 

het basisonderwijs naar het voortgezet onder

wijs gaan. Deze problemen komen voort uit 

de eisen die het voortgezet onderwijs aan de 

kinderen stelt: het huiswerk maken. Echter de 

woon-en leefomstandigheden van de kinderen 

maken het moeilijk daaraan te voldoen. Ge

zien de door het voortgezet onderwijs nood

zakelijk geachte eis huiswerk te maken, an

ders haal je je diploma niet, en gezien de 

niet zo ideale omstandigheden waaronder de 

meeste kinderen uit deze buurt hun huiswerk 

moeten maken, ze hebben geen eigen ruimte 

thuis en kunnen door hun ouders niet vol

doende worden geholpen, rechtvaardigt de nood

zaak een huiswerkklas te hebben.

De scholen bleken de problemen niet afdoende 

te kunnen ondervangen. Naast een individuele 

begeleiding van de kinderen streeft de klas, 

op grond van opgedane ervaringen in de huis - 

werkklas, naar samenwerking met ouders en 

scholen om gezamenlijk het onderwijs voor 

de kinderen te verbeteren.

De medewerkers zien de huiswerkklas op zich 

als een noodoplossing. De oplossing van bo

vengenoemde problemen liggen in veranderin

gen binnen het onderwijs (minder nadruk op 

kennisoverdracht) en in de buurt (beterewoon- 

omstandigheden).

Als buurtvoorziening wil de huiswerkklas sa

men met alle betrokkenen en belangstellenden 

daarin een bijdrage leveren.

De huiswerkklas is elke dag geopend van 

15.30 tot 17.30 'uur in de Rochusseschool 

Van Hallstraat 84.

De medewerkers vergaderen elke maandag

avond van 18.00 tot 20.00 uur in het W ijk 

centrum.

Namens de medewerkers van de huis

werkklas:

Victor Gijselhart.

D£ HUISWERKKLAS 

STAATSLIEDENBUURT

De „Nieuwe”  
krant
Zo, dat ziet er wel even heel anders uit, 

een WIJKKRANT op groot formaat, op kran

tenpapier gedrukt, een nieuwe kop erboven. 

Prachtig, net een èchte kranft. En dat is ook 

de bedoeling, dat we een echte krant gaan 

worden. En daarmee bedoelen we: een aktuele 

krant, een krant die aansluit bij de dingen die 

er op dit moment in de wijk gebeuren. Nu 

vertellen wat er voor akties gehouden wor

den en niet pas twee maanden later. Een 

krant is. pas wat waard als je er op kan re 

kenen, als hij regelmatig uitkomt op een dui

delijk vastgestelde datum. En ook daar gaan 

we voor zorgen.

We hebben een nieuwe uitgever. Met hem heb

ben we een plan opgesteld waardoor we 

AKTUEEL kunnen zijn, MEER RUIMTE k r ij

gen, TIEN KEER PER JAAR UITKOMEN, 

(steeds op de eerste maandag van de maand) 

en een SNELLE VERSPREIDING kunnen ga
randeren.

Niemand hoeft de krant meer te missen - 

of liever: NIEMAND MAG HEM MEER MIS

SEN.

Elke maand gaan we u op de hoogte houden 

van akties en aktiviteiten in onze buurt. Werk

groepen krijgen de kans zich aan u voor te 

stellen; ze kunnen daarmee een beroep op u 
doen om met hen de wijk te helpen veroe- 

teren. Maar ook individuele buurtbewoners 

willen we in ons blad ruimte bieden om hun 

wensen, hun eisen naar voren te brengen. Op 

die manier hoeft niet elk voor zijn eigen 

hachie te vechten, maar kunnen we samen 

voor ons gemeenschappelijke hachie, of te 

wel: DE WIJK, opkomen.

We zouden het erg op prijs stellen, als u ons 

op de hoogte houdt van akties, aktiviteiten 

m aar ook van voorzieningen op allerlei ge

bied binnen onze buurten. Wij kunnen er dan 

voor zorgen dat alle 13.000 gezinnen in onze 

wijk elke maand weer te weten komen wat er 

zoal tussen Haarlemmerweg en HugodeGroot- 

kade gebeurt. Redaktie-adres: Wijkcentrum, 

van Hallstraat 81. W ilt u liever mondeling 

reageren, dan kan dat het beste tijdens onze 

redaktie vergadering, elke tweede dinsdag van 

de maand, 's avonds om 8 uur op het zelfde 
adres.

De redaktie.

DIERENSPECIAALZAAK

„DE KANARIE»
GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 46 

TEL. 18 .7S .12

NU OOK TR1MSHOP VOOR UW HONDI

Bobs 
Flowershop
v. Limb. Stirumstr. 19, tel. 384194

Speciaal voor bruids. en 
grafwerk

Tevens veel

GROENE EN 
BLOEIENDE PLANTEN

Alle soorten

VAZEN EN 
SIERPOTTEN
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M EDED ELING EN
Amsterdam 700 jaar

De f opneus
van een NEP-SINTERKLAAS
In oktober en november van het vorige jaar 

hebben we u laten weten, dat de gemeente 

Amsterdam vanwege haar 700-jarige bestaan 

van plan was alle Amsterdamse wijken een 

kado aan te bieden. Dat kado zou de vorm 

krijgen van een aantal buurtvoorzieningen. 

We mochten zelf een soort verlanglijstje op

stellen - en we hebben u dan ook gevraagd 

uw suggesties in te sturen. Reakties kwamen 

er genoeg. Maar er kwam ook een flinke dom

per op de pret. De gemeente stuurde een 

brief naar alle wijkcentra. En daarin stond 

met een beetje andere woorden, dat we nou 

niet zulke hoge verwachtingen moesten heb
ben van dat aangekondigde kado.

Alleen die wensen van een buurt kunnen wor

den ingewilligd, die al voorkomen op een be

groting van een van de gemeente-diensten. 

Kortom: alleen die dingen zullen in het ge

denkjaar 1975 worden uitgevoerd, die er toch 

al in de toekomst zouden komen, alleen van

wege de verjaardag komen ze nu wat eerder. 

Voor andere wensen moet een Wijkcentrum 

eerst maar zelf geld inzamelen - waarna 

de gemeente dan wel bereid is een extra 

duit in het zakje te doen. Anders wordt het 

allemaal te duur. Of liever: blijft er te wei

nig geld over voor bijvoorbeeld een aantal 

kongressen en manifestaties die er gehouden 

gaan worden in 1975. Zaken, die meer met 

het prestige van de stad te maken hebben 

en erg weinig bijdragen tot de leefbaarheid 

van die stad.

Maar goed, we spelen het nep-sinterklaas- 

spelletje mee, want slechter zullen we er in 

ieder geval niet van worden. Alle suggesties 

die vorig jaar bij het Wijkcentrum zijn bin

nengekomen zijn doorgestuurd naar de feest

commissie. Voor de volledigheid drukken we 

dat hier nog even af, maar denk er om, 

hè, niet te veel verwachten!

- Prinsessekerk - buurtcentrum!

- pierebad in Fred. Hendrikplantsoen en mo

derne speel toestellen in Westerpark.

- het maken van een goed verkeersplan en 

het uitvoeren daarvan.

- uitbreiding van Buurtcentrum Ons Huis

- het opstellen van een struktuurplan voor 

de buurt

- groenvoorzieningen

- verbeteringen openbaar vervoer

- speelterrein aan het van Boetzelaerplein 

en in de van Beuningenstraat

- behoud speeituin Westerkwartier

- Beschildering muur van Industrie-terrein 

West.

- voorziening voor oudere jeugd

- verbetering van de gezondheidszorg

De gemeente zal nu nagaan welke van deze 

plannen te realiseren zijn. Daarna zal in ver

der overleg met de buurt met de uitvoering 

van de wensen begonnen kunnen worden. We 

wachten af|

Karei van Hoof.

NIEUW TELEFOONNUMMER 
SOCIAAL RAADSVROUW
De sociaal raadsvrouw heeft sinds kort een 

eigen telefoonnummer: 84 02 30. Haar spreek

uur blijft ongewijzigd:elke maandag- en don

derdagochtend van 9 tot 12 uur.

Wijkvoorziening bejaarden
In formatie, advies en hulp op alle gebied 

voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don

derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 

in de van Boetzelaerstraat 49, tel. 14 34 14 

's Maandags op dezelfde tijd ook in de Van 

Reigenbergenstr. 65.

\

Speel
toestellen 
Westerpark
Vorige maand hebben we u verteld over de 

zonnige plannen van de Werkgroep Wester

park. Een van de eerste plannen die u it

gevoerd gaan worden is het aanbrengen van 

speeltoestellen voor de kinderen.

Op donderdag 14 februari organiseert de werk

groep in samenwerking met de IVKO-school 

een tentoonstelling in Clubhuis de Witte Brug 

Daar zullen een aantal foto's getoond worden 

van allerlei soorten speeltoestellen. De be

zoekers zullen gevraagd worden te kiezen 

uit de verschillende mogelijkheden. De speel

toestellen die de meeste stemmen krijgen, 

zullen dan nog voór de komende zomer in 

het park geplaatst worden.

Dus wie over deze speelse aangelegenheid 

wil meebeslissen, moet volgende week don

derdag maar langs komen in de Wittenstraat 

27 - tussen half tien en half twaalf.

Warme 
maaltijd
voor bejaarden
Al een tijdje zijn we bezig in ons buurthuis 

,,De Reiger" op woensdagavond een warme 

m aaltijd te bereiden.

Die maaltijd is bedoeld voor de mensen die 

graag eens een avond in de week gezellig 
uit willen eten.

Om half vijf is iedereen welkom om alvast 
een kopje koffie te drinken.

De maaltijd begint om half zes.

Daarna kunnen we rustig samen bepraten wat 

we de volgende keer zullen eten.

Iedereen is van harte welkom.

De kosten zijn f 3,-.

Wel graag 's maandags even opgeven.

Ons adres is: De Reiger, Van Reigenber- 
genstraat 65, tel. 1209 20.

Aktis
IVKO-school

Een aantal leerlingen van de IVKO-school 

in de Wittenstraat zijn enige maanden gele

den een aktie begonnen tegen de fout-par- 

keerders in de 2e Nassau-straat. Dat zijn 

er nogal wat, en ze maken het oversteken 

voor kinderen en bejaarden levensgevaar

lijk. De aktie begon met een heel vriende

lijk  stencil te stoppen tussen de ruitenwis

sers van de geparkeerde auto's.

Daarin werd gewezen op het parkeer-verbod 

en op het gevaar van het toch parkeren in 

deze straat. Het hielp niks, zodat ze maar 

een wat bozer stencil maakten. Maar weer 

was het resultaat gering. Weet je wat, dach

ten ze, als we nu eens parkeerbonnen namaak

ten en die onder de ruitenwisser stoppen. 

Dat zou toch wel afschrikkenl Ze gingen naar 

het politie-bureau en vroegen daar of ze een 

parkeerbon mochten lenen om die na te maken 

Maar niks hoor, dat was ten strengste ver

boden. Het plan ging dus niet door. Ten einde 

raad vroeg toen een van die jongens: Ja , maar 

waarom geeft u die fout-parkeerders eigen

lijk  geen echte bon? Ze mogen daar toch niet 

staan! Ach, jongen, zei de agent, die mensen 

moeten toch al zoveel aan wegenbelasting en 

verzekering betalen, dat kan ik ze echt niet 

aan doen.

De IVKO-leerlingen zijn er moedeloos van ge

worden en hebben hun aktie maar gestaakt.

25 februari:
SCHOLEN- 
INFORMATIEMARKT!
Op 25 februari te 20.00 uur zal in de Rochus - 

senschool (van Hallstraat 84) een scholen- 

informatiemarkt gehouden worden. Deze markt 

wordt georganiseerd door het A. B .C .-wijkteam 
Oud-West in samenwerking met hoofden van 

diverse lagere scholen.

Wat is de bedoeling hiervan?

Ouders van zesde klasleerlingen kunnen daar 

informatie krijgen over het Voortgezet Onder

wijs (Scholen zoals de L.T.S., L.H.N.O., 

L .E .A .O ., M.A.V.O. en H.A.V.O. etc.). Ver

tegenwoordigers van deze scholen zullen pro

beren u zo goed mogelijk voor te lichten over 

hun school. Ook zal er informatie gegeven 

worden over de huiswerkklas en informatie 

over school- en beroepskeuze in het alge

meen.

Op deze markt zult u diverse kraampjes zien, 

waar u met de vertegenwoordigers van scho

len kunt praten.

De keuze na de lagere school is erg belang

rijk . Het kind komt op een andere school, 

waar hem andere dingen te wachten staan. 

Voor de ouders is het belangrijk te weten 

hoe ,,anders" deze school is, zoals:

- welke vakken worden er gegeven?

- hoe lang duurt de school?

- wat kun je er mee doen?

- hoe zit het met de kosten?

Daarom wordt deze markt georganiseerd, waar 

u met allerlei vragen kunt komen. Wij hopen 

u 25 februari in de Rochussenschool te ont

moeten.

Wijkgids
De uitgever van de Wijkgids deelt U m e

de dat de Wijkgids die begin Januari 1974 

was gepland medio april 1974 zal verschij
nen.

de uitgever.

OUDERE DUURTDEWONERS 
MOGEN ’T ZEGGEN
Het komt niet zo vaak voor, dat u als buurt

bewoner mee mag praten en denken over 

toekomstige plannen in de wijk. En met name 

de oudere mensen zijn dat niet gewend.

Maar dat kan nul

A lle oudere buurtbewoners krijgen binnen

kort twee brieven toegestuurd met een u it

nodiging om mee te praten en te denken bij 

het maken Van nieuwe plannen. Op het te r

rein van de voormalige kininefabriek kan 

een complex voor ouderen gebouwd worden 

U mag zeggen wat uw ideeën zijn.

Zo kan daar iets gebouwd worden, waar u 

als buurtbewoner uw medewerking aan ge
geven hebt.

Vul daarom de u toegezonden antwoordstrook 

in en geef u op voor de gespreksmiddagen. 

Samen met andere buurtbewoners kunt u daar 

bepraten, wat het meeste nodig is in deze 
buurt.

Heus, de voorzieningen komen niet uit de 
lucht vallen.

Alleen de inspanning en aktie van alle an

dere buurtbewoners kan de aanzet geven tot 
de bouwplannen.

Werk daarom meel 

Het is uw zaak!

Piet Vink.

RECHTSWINKEL
De dichtst bijzijnde rechtswinkel voor onze 

wijk is gevestigd in de Jordaan, Rozenstraat 

16. U kunt daar iedere dinsdag en donder

dag terecht tussen vier en acht uur. Tel. 
25 59 56.

KOLOFOOH
Deze Wijkkrant verschijnt maandelijks in de 

Staatsliedenbuurt en de Hugo de Grootbuurt. 

Redaktie:

Kees Swarte (koördinator);

Ton Schimmelpennink 

Karel van Hoof 

Nora Brouwer.

G errit Marcellis 

Berry den Brinker 

Bram  Slager (lay out)

Kees Vos (foto's).

Redaktie-adres: 

van Hallstraat 81.

Sluitingsdatum kopij: 18 februari 1974.

Ook ingezonden brieven plaatsen wij graag1̂  

itgever en advertenties:

Verkaart b.v., Spanderswoudestraat 44, tel. 
27 02 32.

Oplage: 13.000 exemplaren.

Elke dag VERS BROOD 
uit de

OUDHOLLANDSE
BAKKERIJ

Vele soorten brood 

Grote sortering gebak

J.A. STEUR
v. d. Hoopstraat 93, tel. 141659

F. Peters
CHOCOLATERIE +  FRUIT 

Groen. v. Prinstererstraat 61, 
Telefoon 841177

Specialiteit:

FRUITMANDEN
Suikervrije artikelen 
Zoutarme artikelen

250 gram

Toffeerepen krent 1,79

SLAGERIJ

Rob Borghoff
De slager die nog zelf 
vleeswaren maakt zoals 
vroeger o.a.: 
MAGER GEKOOKT SPEK 
PEKELVLEES 
PAARDEWORST 
Echte mag. OSSEWORST 
en ook 
GEK. VARKENSPOOTJES
W ij verkopen ALLE SOORTEN 
VLEES ook PAARDE maar 
ALLEEN HET BESTE 

v. Limb. Stirumpl., hk Bentickstr. 
Telefoon 183211

Looks fijne keuken

Warme maaltijden kant 
en klaar

Van Limburg Stirumstraat 48, 
naast avondverkoop van 

Theo Huipen 

Geopend van 4.00 tot 8.00 uur ; 

Zaterdags en dinsdag gesloten.


