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SPEELSTRATEN 
EENRICHTINGSVERKEER 
GEEN DOORGAAND VERKEER

- De buurt ontlasten van de automobilisten 
die een hekel hebben aan stoplichten (Hugo 
de Grootplein!)

- W aar mogelijk is m eer ruim te vrijm aken 
om de buurt een wat fleuriger aanzicht

te geven of kinderen te  laten spelen.
- Het aantal parkeerplaatsen  zoveel mogelijk 

konstant houden.
- Zo kort mogelijke routes van vrachtverkeer 

door de buurt.
We zullen op enkele aspekten nog wat nader 
ingaan.

Begin van dit ja a r  hield de W erkgroep V er
keer een grote straatenquete in de S taa ts
lieden- en Hugo de Grootbuurt. We vroegen 
de buurtbewoners hoe ze over de v e rk e e rs 
situatie in onze buurt dachten.
Op zijn zachtst gezegd was praktisch ie d e r
een van mening dat het allem aal wel wat be
te r  kon.

zou staan. H ier had praktisch  geen enkele 
autorijder moeite mee. (De mensen die slecht 
te r  been zijn houden u ite raard  de m ogelijk
heid tot voorrijden.).
Een tweede vraag is natuurlijk of de buren om 
de hoek bereid zijn de auto 's van de geluk
kigen voor de deur te  dulden. E r  staat dn 
tegenover dat dan wellicht hun kind nu veilig 
kan spelen of dat ze daar zelf in de zon kun
ne zitten. (De zon is e r  's  middags in de van 
boven naar beneden gearceerde straten).
Het is een kwestie van geven en nemen, en 
e r  als totaal op vooruit gaan.

VERDER IN DEZE WIJKKRANT:
- proefwoning bejaardenkomplex
- werkgroep van Houweningen/van Reigers 

bergenstraat
- ook in onze wijk een wijkagent
- Bu gazetede bir Turkce yaze bulunmak 

tadir

We kwamen toen met enkele suggesties om 
verbetering in deze zaak te brengen. Sug
gesties die gebaseerd op de mogelijkheid 
van het opnieuw inrichten van straten  na het 
invoeren van eenrichtingsverkeer. In het a l
gemeen werd hierop door de buurtbewoners 
gunstig gereageerd. Van de mensen die w er
den ondervraagd, vond 85% het een goed idee. 
In samenwerking m et Stadsontwikkeling zijn 
plannen gemaakt voor beide buurten. Een c ir -  
culatieplan voor de Hugo de Grootbuurt is 
nu zover dat de bewoners e r  kennis mee kun
nen maken en hun oordeel kunnen geven. We 
zullen onze u ite rste  best doen een plan voor 
de S taatsliedenbuurt zo snel mogelijk te laten 
volgen.

Uitgangspunten
Voor het maken van een circulatieplan voor 
de Hugo de Grootbuurt waren de volgende 
uitgangspunten aanwezig.

We hebben ze tot nu toe altijd speelstra ten  g e
noemd , m aar we kunnen beter van v e rk e e r- 
v rije s tra ten  spreken. Want m et zo'n s traa t 
kunnen we alle kanten op. Behalve spee ls traa t 
zijn e r  veel m eer mogelijkheden: groenvoor
ziening, zitjes. In ieder geval een stuk gezel
liger en het aanzien waard. Op dit punt, en 
daar was iedereen het mee eens, zijn onze 
buurten een achter gebleven gebied. Misschien 
is e r  op deze m anier wat aan te doen. En in 
feite zouden de omwonenden zelf met ideeën 
en plannen kunnen komen over hoe zo'n s traa t 
e r  zou moeten uitzien.
In de al eerder genoemde enquete vroegen we 
aan alle automobilisten uit de buurt of die e r  
bezwaar tegen hadden voor dit doel 5 minuten 
te  moeten lopen, omdat de auto nu om de hoek
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D eze  dam es voelden zich al helem aal thuis in de proefw oning van het toe
kom stige bejaardenkom plex aan de W ittenkade. Een verslag vindt u op 
pagina 3. 3e H ugo de G rootstraat w ordt m isschien speelstraat.

Bij de schets
V ervo lg  op pag. 2

We hebben'de buurt schem atisch weergegeven 
zonder de stra ten  te  benoemen. M aar we ne
men aan dat we onze buurt goed genoeg ken
nen om zi ch te  kunnen oriënteren.
Bovenaan in de tekening is de Nassaukade 
en links de Fagelbuurt. Het F rederik  Hen- 
drikplantsoen is w aarschijnlijk nog wel te  h e r 
kennen. Midden over de schet van links naar 
recht de F rederik  H endrikstraat met de tra m 
baan. De Kruising met de 2e Hugo de G root
s tra a t herkent U aan de schuine hoeken, het 
Hugo de Grootplein. Aan de rechterkant wordt 
de tekening begrensd door de Hugo de G root- 
kade. Nu heeft U wel genoeg aanknopingspun
ten om te kunnen zien w aar U zich bevindt. 
En nu het circulatieplan. E r staat een pijl 
voor het aangeven van het eenrich tingsver
keer. Staat e r  geen pijl dan kan deze s traa t 
(of stuk straat) in beide richtingen worden 
bereden.
De gearceerde stra ten  komen in aanmerking om 
voor alle verkeer, behalve voetgangers te  w or
den gesloten. Nood- en hulpdiensten moeten 
ech ter nog wel toegang krijgen.

NASSAUKADE-

F r e d e r ik  H e n d r u k s t r a a t
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Vervolg  van pag. 1

Verkeers
plannen 
Hugo de 
Grootbuurt
Frederik Hendrikplantsoen

Het F rederik  Hendrikplantsoen kan dachten 
wij d rastisch  worden verbeterd. De grote 
wegen die nu door en langs het plantsoen 
lopen zijn .nergens goed voor en nodigen a l
leen m aar uit voor 'Doorgaand V erkeer' dat 
niets in onze buurt te  maken heeft. Het door
gaand verkeer kan eenvoudig via de N assau- 
kade afvloeien, zonder dan direkt DOOR de 
buurt te gaan.
Voor de buurt kan dan het plantsoen worden 
uitgebreid met 'g roen ', dat hier veel harder 
nodig is. Recht door het plantsoen houden 
we dan alleen een tra m - en busbaan over. 
Een probleem is m isschien de bereikbaarheid 
van de Fagelbuurt als ook op de N assauka- 
de een vrije  tram baan komt. (Deze is echter 
nog niet zo snel aan de orde). Het is dan niet 
m eer mogelijk om vanaf de Nassaukade r i j 
dende in de richting van de Staatsliedenbuurt 
links af de Fagelbuurt in te rijden. Om dan 
de plaats van bestemming te bereiken moet 
wel erg veel worden omgereden, zodat h ie r-  
voor  een oplossing moet komen. Gedacht wordt 
aan een weg (eenrichting) langs de tram  
baan door het plantsoen. Zo'n aanvoerweg voor 
de Fagelbuurt zou veel minder breed kunnen 
zijn dan nu het geval is. En met eên ge 
schikte keuze van eenrichtingsverkeer kan het 
doorgaand verkeer worden geweerd.
Uitvoering
We kunnen e r  voorlopig niet op rekenen 
dat een dergelijk circulatieplan in een keer 
volledig kan worden uitgevoerd. D aar zal de g e 
meente geen geld en mogelijkheden voor heb
ben. W el moet het mogelijk zijn om het p laa t
sen van verkeersborden snel voor elkaar te 
krijgen. De in het plan opgenomen verkeer- 
v rijestra ten  zouden dan tijdelijk ook in het 
eenrichtingsverkeers-systeem  moeten worden 
opgenomen om sluiproutes te voorkomen. H ier
mee zouden we dus wel snel IETS kunnen 
verbeteren aan de huidige situatie.
M aar het is toch praktisch een goed to taa l
plan te maken. W anneer dan een s traa t aan 
de beurt is. kan het profiel of de indeling 
volgens plan worden uitgevoerd. Stukje bij 
beetje wordt her totale plan dan gerealiseerd .

Diskussie
Bovenstaande schets is beslist niet de enige 
oplossing. E r zijn nog vele andere m ogelijk
heden.
E r zijn nog vele vragen waar U in feite 
het antwoord op zou moeten geven. Zoals:
- Eenrichtingsverkeer; m aar dan zo weinig 

mogelijk?
- Eenrichtingsverkeer alleen voor auto's of 

alle verkeer?
- V erkeervrije s traa t als speelstraat, geelt 

dat overlast aan de omwonenden?
- Waar kunnen de kinderen dan(veilig) spelen?
- Zijn de verkeersv rije  straten  opgoede p laat

sen gekozen? *
- Wilt U in zo'n s traa t 's  morgens of 's  m id

dags zon?
Allemaal vragen waar U Uw gedachten over 
kunt laten gaan. U kunt er misschien eens 
over praten thuis en met de buren. Wanneer 
U e r  dan over gevraagd wordt, heeft U a l
vast een idee.

Uw mening
En nu het belangrijkste. Hoe denkt U erover? 
Het is natuurlijk leuk en aardig dat e r  p lan
nen gemaakt worden voor Uw buurt, m aar 
wanneer U het e r  ACHTERAF niet mee eens 
bent, zit U met de gebakken peren.
En let goed op: bovenstaande schets is slechts 
een van de m eerdere mogelijkhedenl Een ba
sis w aar U vanuit kunt gaan. U kunt e r  in 
krassen  of weggooien en een nieuwe maken! 
Maar laat wel Uw mening (voor of tegen^ 
en Uw suggesties horen. Het is echt on
mogelijk iedereen persoonlijk te komen v ra 
gen hoe U erover denkt; dus als U niet r e a 
geert, loopt U dan geen groot risico?
U kunt bellen of schrijven of even langs wippen:
- Wijkcentrum, van H allstraat 81 (tel. 821133)
- Nora Brouwer in het Trefpunt, 3e Hugo de 

G rootstraat 3, (tel. 842473)
- Karei Huisjes, Romb. H ogerbeetsstraat 88, 

(tel. 842848),
-  Fred Joachim , Fred. Hendrikplantsoen 68 

hs. (tel. 843930),
- Lam bert de Vos, v. Houweningenstraat 67, 

(tel. 842048),
- Fred Mulder, v.d. Hoopstraat 3, (tel. 826868). 
Of in de WINKELS w aar U in de etalage een 
schets van het circulatieplan tegenkomt.

Werkgroep Verkeer.

Eén van de vier getoonde modellen. Het 
straten-patroon blijft in dit geval g e
handhaafd.

BUURTVERGADERINGEN 
Van Hogendorpplein 
trokken tachtig bewoners
Zo'n tachtig bewoners van het van Hogen
dorpplein en omgeving hebben kennis gemaakt 
met de ee rste  ontwerpen die door de g e
m eente voor die buurt zijn gemaakt. Tijdens 
drie vergaderingen is é r  gepraat over allerle i 
zaken die deze buurt aangaan, van parkeren 
tot hondestront aan toe|

VERBETERING
WOONOMGEVING
In de laatste wijkkrant is een oproep g e
daan aan alle buurtbewoners, om mee te 
denken over de verbetering van onze woon
omgeving.
Zoals u weet, heeft de gemeente naast de 
renovatie van woningen ook geld besch ik 
baar gesteld voor verbetering van de woon
omgeving.
De bedoeling is . dat een nieuwe werkgroep 
alle wensen en ideeen in duidelijke p lan
nen probeert om te zetten.
Om welke buurt gaat het vooral: van Beu- 
ningenplein en omgeving, K em penaerstraat, 
van B ossestraat.
Heeft u ideeen. suggesties, wensen, komt u 
dan eens meepraten. U bent van harte  w el
kom!
U kunt zich opgeven bij Margot Willems, 
Ons Huis, van Beuningenplein 25, tel. 841262.

GEZELLIGE KERSTDAG
Hebt u al in de gaten w aar het om gaat? 
M isschien hebben enkelen van u al eens e e r 
der zo'n dag ineegemaakt.
Het gaat om ons „Open Hoffeest” op ee rste  
kerstdag. Een dag speciaal voor oudere m en
sen die-, gewoon graag samen feest willen 
vieren. Je  bent dan op die dag niet alleen 
en je bent verder niemand tot last.
Misschien dus wel een dag voor u.
Of mogelijk kent u mensen die graag mee 
doen, omdat ze anders op ee rs te  kersag 
alleen zitten. Nodigt u ze dan rustig uit. 
Wat en waar gebeurt iets?
Wel, op drie plaatsen in de buurt, nam en
lijk: in buurthuis De Reiger, v. R e ig e rs- 
bergenstr. 65, in gebouw W esterkw artier, van 
Beuningenplein 3a. en in lokaal Nassau, de 
W ittenstraat 114.
H ier wordt van 's  morgens 10 tot 's  avonds 
8 uur een gezellige dag gehouden. Met e l 
kaar willen we gewoon gezellig iets doen en 
met elkaar eten en drinken. Niets moet, m aar 
alles mag!
U kunt uzelf en anderen opgeven bij buurthuis 
De Reiger, van R eigersbergenstraat 65, tel. 
84 56 76 (graag op maandag), en bij het wijk-

Voor uw:

AARDAPPELEN 
GROENTEN 
FRUIT en 
LEVENSMIDDELEN
naar:

Thijs 
Lindeman
v. Hogendorpstraat 77-79, 
telefoon 121248
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N atuurlijk zijn we samen niet tot pasklare 
oplossingen gekomen. M aar wel hebben we 
veel ideeen van elkaar gehoord, naast de vele 
klachten. Veel bewoners hebben zich opge
geven om er  eens een keertje m er over te 
praten en te denken. Met deze gesp reks
groepen kan iedereen mee doen, ook de 2000 
andere bewoners in dat deel van de wijk. 
M isschien wilt U ook wel in aanmerking ko
men voor de nieuwe woningen die in de to e 
komst rond het van Hogendorpplein gebouwd 
gaan worden.^ En dan zou het jam m er zijn, 
als U niet nu reeds m ee zou beslissen over 
hoe die woningen eru it moeten gaan zien, 
hoe de buurt ingedeeld moet worden, wat 
voor groen- en parkeervoorzieningen er m oe
ten komen.
De werkgroep wijk verbetering zal proberen 
U zo goed mogelijk op de hoogte te  houden 
van alle plannen en ideeen, via de wijkkrant, 
een stencil of nog een buurtvergadering. 
Eigenlijk willen we een ..inform atie-w inkel” , 
midden in de buurt, waar U zo m aar binnen 
kunt wandelen om naar de ontwerpen te  k ij
ken of om erover te  prate.
M aar voorlopig verwijzen we U voor m eer 
inform atie naar het wijkcentrum, van H all
s traa t 81, tel. 82 11 33. U kunt zich daar ook 
voor de gespreksgroepen opgeven.

■werkgroep wijkverbetering van Hogen
dorpplein en omgeving.

centrum, van H allstraat 81, tel. 82 11 33. 
Nog even, om m isverstanden te voorkomen, 
iets over de kosten van deze dag. We hebben 
vorige jarn  altijd een geringe bijdrage g e
vraagd. Toen konden we het nog net redden 
omdat e r  veel giften kwamen.
M aar u weet, alle kosten stijgen snel. D aa r
om hebben we voor dit ja a r  de p rijs  gehouden 
op tien gulden per persoon. Voor echtparen 
is e r  ook geen bijzondere korting. We dach
ten dat dit beter was ten opzichte van de 
alleenstaanden, die in feite in hun dagelijks 
leven zeker niet m inder kosten hebben dan 
n aar verhouding een echtpaar.
Wilt u bij uw opgave meteen vermelden of u 
per auto gehaald en gebracht wilt worden, 
en of u dieetpatiënt bent?

Werkgroep Open Hof.

Vrije trambaan
■ Vin 
Frederik Hendrikstraat?
E r zijn gem eentelijke plannen om volgef 
ja a r  de baan van lijn ? door de Frederik  
H endrikstraat auto-vrij te maken. De g e
meente stuurde het wijkcentrum een brief 
met de vraag wat de buurt e r  van vond. 
Bij de brief zat een tekening, waaruit bleek 
dat de tram  op een soort verhoging komt te 
rijden. Wat dat voor gevolgen heeft voor de 
re s t van het verkeer en voor voetgangers, 
werd niet duidelijk.
Daarom heeft het wijkcentrum ee rs t m aar 
eens een brief teruggeschreven, w aarin om 
m eer inform atie wordt gevraagd.
Wordt door de verho.ogde tram baan het o v e r
steken voor m oeders met kinderwagens en 
voor bejaarden nog m oeilijker? Gaan e r  over 
de vrije tram baan tax i's  rijden? Heeft de v rije 
baan niet tot gevolg, dat e r  niet m eer lood
rech t op de we-as geparkeerd kan worden? 
Wordt de bereikbaarheid van winkels voor 
leveranciers niet s te rk  bemoeilijkt?
Al die vragen moeten ee rs t m aar eens b e
antwoord worden, voordat de buurt een be
slissing  kan nemen.

WOLVERS
LEDERWAREN - PARAPLU’S 
BYOUTERIEËN 

SIGAREN - SIGARETTEN 

Zoals vanouds zijn w ij U  graag  
van dienst met raad en vakkennis  
bij al uw aankopen. 

2e Hugo de Grootstraat 39, 
Amsterdam-West 
hoek v. Reigersbergenstraat 
telefoon 121594 en 121418

Paraplu- en lederwaren» 
reparatie in eigen atelier.
Tegen inlevering van deze  
advertentie: paraplu-reparatie  
H A LVE PRIJS

50-jarige Prinsesse-mavo 
organiseert tentoonstelling

50 laar
STAATSLIEDENBUURT
Op 23 decem ber 1924 werd e r  een nieuwe 
school in de buurt geopend: de P rin sesse  ■ 
school.
Aanvankelijk was het een lagere school met 
daarnaast zo'n 30 MULO-leerlingen. M aar al 
gauw breidde dat aantal zich uit tot zo'n 
150 a 180 leerlingen en werd de lagere school 
afgestoten.
Dat aantal is door de jaren  heen konstant 
gebleven - en dat terw ijl overal in de buurt 
het aantal leerlingen van de scholen afneemt. 
Des te m eer reden  dus om deze maand aan 
dacht te besteden aan het vijftigjarig b e 
staan van de P rinsesse-school (die sinds de 
M ammoet-wet MAVO heet).
En al ligt de school een beetje weggemoffeld 
in een hoek van de wijk. een avond moet ze 
m aar eens in het middelpunt van de b e 
langstelling staan. En die dag is 16 decem 
ber , want dan o rganiseert de school een 
gezellige avond voor de hele buurt. Niet al 
leen om te laten zien hoe de school werkt 
of om gewoon m aar een glaasje te drinken. 
Wouter Goedkoop, koordinator van de fees 
telijkheden zegt e r  dit van:
,,We willen dat U, buurtbewoners, de school 
bezoekt om Uw buurt te herkennen en mee te 
denken met eventuele veranderingen. Hoe w il
len we dat organiseren?
A lle reerst hopen we een leuke tentoonstelling 
in te  richten met als tite l „50 JAAR STAADS- 
LIEDENBUURT". Hierop zullen de ouderen 
onder U een aantal punten uit de ,,koperen 
knopenbuurt" kunnen herkennen, terw ijl de jon
geren m isschien met een knipoog naar het 
verleden een blik op de toekomst kunnen 
waarderen.
Ju is t dat laatste  is zo belangrijk, omdat de 
A m sterdam se gem eenteraad op 14 juni j.1. 
een besluit nam, dat e r  binnen drie ja a r  een 
plan voor de Staadsliedenbuurt moet liggen 
Een plan w aar gem eentelijke instanties al 
mee bezig zijn en w aar de buurt haar s te en 
tje  aan kan bijdragen.
Woningen worden h ier en daar en soms op 
gro te  schaal verbeterd. Dat heeft niet alleen 
gevolgen voor de woningen zelf, m aar d a a r 
door komt e r  ook geld beschikbaar voor z.g. 
,, leefbaarheids voorzieningen" als groen en 
speelplaatsen.
Om daar een indruk van te geven zullen er 
w aarschijnlijk ook een aantal praat-plannen 
op de tentoonstelling te  zien zijn, w aarover 
we een enquete zullen houden."
U ziet het, de jarige school doet e r  alles 
aan om van die avond niet alleen een g ez e l
lige m aar ook in teressan te bijeenkom st te 
maken.
ALLE BUURTBFWONERS ZIJN VAN HARTE 
WELKOM OP DEZE TENTOONSTELLING 
OVER VIJFTIG JAAR STAATSLIEDENBUURT 
IN DE PRINSESSE-MAVO, VAN BOSSESTRAAT 
84 OP MAANDAGAVOND 16 DECEMBER VAN
AF 7 UUR.

De 
Feestkajuit
F. SNOEK 

Voor al uw:
FEESTARTIKELEN
CARNAVALSKLEDING
VUURWERK
(g ro te  sortering)

Voor clubs 
en verenigingen

lO  TOT 20% KORTING
v. Hogendorpstraat 42, tel. 129519
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le  KEUCHENIUSSTRAAT 6 TELEFOON 842764

Niet aanwezig? U kunt uw T.V.-problemen in onze telefoon beantwoor
den inspreken.

Van Houweningenstraat: achter deze schutting komt een speelterrein.

Een kijk je in de woonkamer.

BUURTBEJAARDEN NAMEN KIJKJE IN PROEFWONING

Honderden mensen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de proefwoning voor be
jaarden in de synagoge op het Jonas Daniël 
M eyerplein te gaan bekijken. Op het la a t
s te  moment had de Gemeente de bezichti- 
gingsdagen nog gewijzigd. We hopen m aar dat 
niemand voor een dichte deur is geweest. 
De woning is door enkele m edewerkers van 
de afdeling Volkshuisvesting gebouwd.
Enkele buurtbewoners hebben de woning g e
m eubileerd en een beetje aangekleed. De m eu
bels zijn geleend van de bejaarden hulpdienst 
van mevrouw P ijnacker, waarvoor we haar nog 
harte lijk  dankzeggen.
Aan de reakties van de bezoekers te horen was 
iedereen erg enthousiast. Het geheel maakte 
dan ook een fijne indruk: een prachtige woon
kam er van 5.20 m. bij 3.80 m. met daarnaast 
een keuken en een balkon. Aan de andere z i j
de van de woonkamer een flinke slaapka
m er en een ruim e badcel. Voorts nog een 
halletje en een kleine bergruim te.
E r werd druk gebruik gemaakt van de g e 
legenheid om door middel van een invul - 
fo rm u lie r k ritische opmerkingen te maken of 
aanvullende wensen te spuien.
7o waren e r  mensen, die de voorkeur gaven 
aan een open verbinding tussen de woonka
m er en de keuken, anderen wilden liever 
een schuifdeur.
T ussen de woon- en de slaapkam er wilden 
velen een vouwwand hebben. Een opmerking, 
welke vaak gemaakt werd, betrof een tekort 
aan grote muurvlakken in de woonkamer: „w aar 
laten we ons d resso ir  en onze bank?” De 
oplossing werd spoedig gevonden: de deur 
tussen  de woonkamer en het balkon v e r 
plaatsen. De dames w 'lden liever een deur 
tussen  de keuken en het balkon. 7.0 waren 
e r  nog vele opmerkingen, welke ertoe bij 
kunnen dragen dat de woning nog m eer aan 
de wensen van de buurtbewoners kan gaan 
voldoen.

OOK ONZE WIJK 
HEEFT WEER ZIJN

WIJKAGENT
Sinds half septem ber rijd t e r  weer een agent 
op de fiets door onze wijk. Zijn naam is 
de heer Bak. Hij is d rie  en veertig ja a r  oud 
en werkt al sinds 1956 bij de politie.
Waarom krijgen we na al die ja ren  van witte 
surveillance-au to 's toch weer een wijkagent? 
De Heer Bak: „Het kontakt met de bewo
ners verw aterde en verslechterde. J e  had 
geen tijd om moeilijkheden met mensen uit 
te  praten, je reed  van verkeersongeluk naar 
vechtpartij, en het m oest allem aal snel ge
beuren ."
Nu rijd t ie  rustig  op zijn fiets, maakt eens 
een p raa tje  h ier, loopt nog eens binnen in 
een huis w aar de vorige avond grote ruzie 
was.
^N atuurlijk zal ik ook wel eens een bekeuring 
uit delen. M aar daarm ee los je  de problemen 
m eestal niet op. Dat kan veel beter met een 
rustig  p raa tje" , zegt m eneer Bak.
De vyijkagent zal proberen te bemiddelen in 
a lle rle i konfliktsituaties, bij gezinsm oeilijk
heden e.d. Hij zal veel problemen vaak zelf 
niet kunnen oplossen. Daarom houdt hij zich 
op de hoogte van de voorzieningen in de buurt 
het wijkcentrum, de verenigingen, de buurt
huizen enz.
„N atuurlijk blijf ik po litie -m an", zegt m e
neer Bak, „en zal ik niet kynnen rrieedoen 
met politieke bewegingen in de buurt". En zo 
is het m aar net. We willen als buurt natuur-

We hadden in de profwoning een gesprek 
m et de 77-jarige heer J. B roeshart, wonen
de van Beuningenstraat 32 een-hoog. Onze 
vraag was: vindt u het nuttig dat e r  een proef
woning gebouwd is? Ja , zegt de heer B ro es
hart. je  kunt nu beter dan op een tekening 
de zaken bekijken. De heer B roeshart, die 
ook aan de inspraak heeft meegewerkt, kijkt 
nog even terug op de aktiviteiten van de af
gelopen maanden:
„Als bejaarde en bewoner va n de S taa ts
liedenbuurt moet ik mijn bewondering u it
spreken over de voorbereidingen en inzet 
van ons W ijkbestuur ten aanzien van het 
bouwplan bejaardenkomplex „de W ittenkade". 
De bejaarden in onze buurt zijn door het 
Wijkcentrum ruim tschoots in de gelegenheid 
gesteld frun gedachten en meningen uit te s p re 
ken (inspraak) over 4 modellen, welke ons 
uitvoerig in bedrukte vorm zijn voorgelegd. 
De modellen zijn door onze buurtbejaarden 
tijdens vele groepsvergaderingen intensief met 
vragen en antwoorden besproken. Als eind
resu ltaa t werd met overgrote m eerderheid 
gekozen voor model S. Hierna is met een a l
gem ene oproep een buurtvergadering gehhou- 
den in de school in de van Hogendorpstraat, 
waarin architekt de heer de Kat met kleuren 
d ia 's  en grote kleurenfoto 's aan de wand ons 
alles uitvoerig toelichtte.
Na al deze besprekingen en vergaderingen zijn 
de bejaarden uitgenodigd, door de gem eente
lijke dienst Volkshuisvesting, voor bezichti
ging van een proefwoning - een model op w a
re  grootte - van een tweekam er woning voor 
bejaarden.
Het was te bezichtigen in het Ontwikkelings- 
Laboratorium  Jonas Daniël Meyerplein. Met 
bussen zijn we heen en weer gebracht en ik 
moet zeggen, dat door de bejaarden h ie r
aan veel aandacht is geschonken.
Als bejaarde ben ik zeer benieuwd of het 
eindresultaat ons zal bevredigen in verband 
met onze inspraak.

lijk best wel goed kontakt met de politie. D aar
om zijn we blij met de wijk-agent. M aar we 
moeten niet vergeten, dat als puntje bij paaltje 
komt, de belangen van de politie wel eens 
kunnen botsen m et de belangen van de buurt
bewoners.

Werkgroep in 
Hugo de Grootbuurt bruist 

van aktiviteit!
Vorige maand las U 'in de WIJKKRANT, dat 
bewoners van de van Houweningenstraat een 
aktie begonnen zijn voor een nieuw spee l
te rre in . Deze maand leest U een kort v e r
slag van een vergadering in die buurt over 
nieuwe verkeersplannen. Ook zijn een aantal 
buurtbewoners bezig samen met de gemeente 
plannen te  maken voor de verbetering van 
de gemeentewoningen aan de van Houwenin
genstraat. Tenslotte z a l de Hugo de G root
buurt binnenkort informatie^ ontvangen over 
plannen om tegenover de van R e igersber- 
genstraat een plantsoen aan te leggen.
W aar komen al die aktiviteiten vandaan? Wel, 
sinds enige maanden hebben een aantal be
woner s van de van Houweningenstraat zich 
verenigd in een wekgroep. Deze bewoners 
hebben kontakt opgenomen met een buurt-  
groep in buurthuis de Reiger. Samen p ro 
beren ze nu hard  te werken aan 'de  verbe
tering  van de buurt op het gebied van wo
nen, ■ verkeer, speel- en groen-voorzieningen 
en dienstverlening.

De werkgroep komt m instens eens per v jr-  
tien dagen bij elkaar. Regelmatig zal de grop 
buurtvergaderingen uitschrijven om te v ra 
gen hoe de bewoners denken over bepaalde 
plannen en wat voor problemen e r  zo al in 
de buurt leven. D aarnaast zullen de buurt
bewoners via de wijkkrant op de hoogte w or
den gehouden van de aktiviteiten.
Afgezien van een aantal sympathisanten be
staat de „harde kern” v a n  de werkgroep 
uit zo’n man of acht. D aar kunnen best nog 
wat mensen bij. Dus als U gein teresseerd  
bent neem dan kontakt op met een van de 
onderstaande leden van de werkgroep. Ook als 
u z ch als sympathisant voor incidentele hulp 
wilt opgeven, of gewoon wat m eer af wil weten 
van de werkgroep, kunt U een van deze drie 
heren een seintje geven:
L. de Vos, van Houweningenstraat 67, tel. 
842048, H. de V ries, van Houweningenstraat 
52, tel. 824614, E. Muurlink, van Houwe
ningenstraat 35, tel. 842202.

TV- en ANTENNETECHNIEK 
SNELSERYIÜE

Wij komen GRATIS voorrijden 
en geven prijsopgaaf VOORAF!

Onderhoud- 
reparatie
zowel kleur als zwart-wit 
Gespecialeseerd in 
kleuren-T.V. reparatie



MET DE TREIN 
DOOR HET WESTERPARK?
Het W esterpark wordt vernietigd 
De bomen worden omgezaagd 
Iedereen is zeer verdrietig  
je  zou kunnen zeggen, 
het W esterpark wordt verlaagd 
Het komt allem aal door die trein , 
hij gaat door het park als een 
rechte lijn
Het park is belangrijk voor:
Mensen, Kinderen en Dieren
om te  wandelen, te spelen en p artijtjes te
vieren
Nu moeten we het bestrijden,
dat die trein  e r  ooit zal gaan rijden.

Dit gedichtje werd geschreven door een le e r 
linge van de IVKO school. Voor het geval U 
vergeten mocht zijn w aar het over gaat: 
zo'n twee maanden geleden werd bekend dat 
de NS plannen had om de treinbanen vanaf 
het Centraal Station naar Sloterdijk uit te 
breiden. Dit zou ten koste gaan van m instens 
een vijfde deel van het W esterpark. Intussen 
is  wel duidelijk geworden hoe serieus die plan
nen genomen moeten worden. Een am btenaar 
van de dienst Stadsontwikkeling liet ons vo
rige  maand weten, dat de plannen kant en 
k laar waren. Het wachten is alleen* nog op 
het groene licht uit Den Haag om ze te gaan 
uitvoeren. Schrale troost is, dat dat groene 
sein w aarschijnlijk nog wel even zal uitblijven 
door allerle i politiek geharrew ar. MAAR DE 
GOEDKEURING IS VOORALSNOG NIET A F
HANKELIJK VAN WAT DE BUURTBEWONERS 
VAN DE PLANNEN VINDEN.

Wij als buurtbewoners m issen natuurlijk de 
technische kennis om zo m aar een nieuw 
plan te maken, een plan, waardoor ons park 
gespaard kan blijven. M aar w e kunnen wel 
eisen, dat de mensen die die kennis wel heb
ben, komen praten met de buurt. Dan kun
nen e r  ontwerpen gemaakt worden die niet 
alleen rekening houden met de belangen van 
tre in re iz ig e rs , m aar ook met onze belangen. 
We zullen onze stem  moeten laten horen, en 
wel zo hard mogelijk. Daarom gaat ons w ijk
centrum praten met de wijkcentra van Spaarn- 
dam en van de Jordaan. Samen kunnen we dan 
tot akties komen w aaraan zoveel mogelijk 
mensen kunnen meedoen. Eind november vindt 
e r  ee rs t nog een bespreking plaats tussen 
de werkgroep W esterpark en de wethouders 
L am m ers en Kuipers. D aar worden natuurlijk 
de eisen uit de buurt op tafel gelegd. Moch
ten de wethouders geen bevredigende antwoor
den hebben op onze vragen dan zullen de ak 
ties snel moeten starten. ZORG DATU KLAAR 
STAAT OM TE VECHTEN VOOR HET BE
HOUD VAN ONS WESTERPARK.

WIJKVOORZIENING 
BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied voor 
bejaarden: elke maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van half tien tot elf uur in de van 
B oetzelaerstraa t 49, tel. 844352. Vrijdags kunt 
U op dezelfde tijd  ook terech t in gebouw de 
Reiger, van R eigersbergenstraat 65.

NIEUW NIEUW NIEUW

KADOOTJES WINKEL

SANTEKRAAM
★

voor kadootjes en kleding 
uit grootmoeders tijd 

★

v. HOGENDORPSTRAAT 67

Geopend van 2.00 tot 6.00 uur 
dagelijks, zaterdag 10.00 tot 6.00 uur

VRIJE TRAMDAAN
Bij het beoordelen van het circulatieplan moet 
U e r  rekening m ee houden dat e r  m isschien 
een v rije  tram baan komt voor lijn 3. De 
mogelijkheid bestaat dat deze in de F rederik  
H endrikstraat dan alleen nog kan worden ge- 
k ru isd  bij het plantsoen en het Hugo de Groot - 
plein.
Dus wanneer U van het plantsoen komt en 
links af de le  Hugo de G rootstraat in wil, 
dan kan dat niet! U moet dan om rijden via 
de 2e Hugo de G roo tstraa t en de Van O lden- 
barneveldtstraat. Let ech ter op; dit zou U 
ook moeten doen zonder circulatieplan.
O ver deze v rije  tram baan staat in deze krant 
nog een apart stukje.

SPEELTERREIN 
2e NASSAUSTRAAT
Enige maanden geleden heeft U in de WIJK
KRANT kunnen lezen, dat na jarenlange ak
tie s  van buurtbewoners, begonnen werd met 
de aanleg van een speelterre in  aan de 2e 
N assaustraat. Op het ogenblik is men bezig 
m et de bestrating van het te rre in , de zand
bank is k laar en banken zijn geplaatst. V oor
lopig worden e r  nog geen huizen gebouwd 
op de open plek aan de N assaustraat, zodat 
het te rre in tje  makkelijk bereikbaar is. M aar 
al komen e r  wel huizen, dan nog zal de spee l
plaats vanaf de 2e N assaustraa t bereikbaar 
blijven via een poortje.
Nog deze maand hoopt de werkgroep dat het 
te rre in  feestelijk  geopend zal worden. U hoort 
e r  m eer van|

Wil Paulus, werkgroep speelgelegenheid.

Wijkraad
Mensen die mee willen denken en mee willen 
werken aan a llerle i akties en aktiviteiten 
in de wijk kunnen:
-  kunnen elke ochtend van maandag tot en met 
vrijdag inform atie krijgen op het wijkcentrum
- op maandag 9 novem ber op de w ijkraads- 
vergadering komen. D aar kunt U andere ak- 
tieve buurtbewoners ontmoeten of U opgeven 
voor een van de werkgroep en in de wijk. 
Ook deze vergadering wordt gehouden in het 
w ijkcentrum , van H allstraa t 81, tel. 82 11 33.

PIET SPRENGERS TRAD AF 
ALS VOORZITTER 
VAN HET WIJKCENTRUM
Een man die vanaf de oprichting bij het w ijk
centrum  bet r okken is geweest, is P iet S pren- 
gers. Hij heeft e r  in de loop der ja ren  heel 
veel werk voor verzet, sinds deze zom er 
in de funktie van voorzitter. Het is erg  jam 
m er dat hij nu om gezondheidsredenen dit 
werk nu moet staken. De redaktie wil hem 
namens alle m edew erkers van het w ijkcen
trum  van harte bedanken voor de fijne s a 
menwerking en zijn harde arbeid. We zullen 
zijn voortdurende aanmoedigingen om de han
den in een te slaan en samen te vechten voor 
onze belangen, niet vergetenl 
De voorzittersp laats wordt voorlopig bekleed 
door Bram  Denkers. Het dagelijks bestuur 
van het wijkcentrum is aangevuld met Paul 
Harding, lid van de onderwijswerkgroep.

VOLKSDANSCLUB
W ist U dat e r  op maandagochtend in buurthuis 
DE WITTE BRUG een gezellige volksdans - 
klub bestaat? W ist U dat dat een toffe gele
genheid is om een nieuwe week vrolijk te 
beginnen?
W ist U dat we e r  nog graag enige heren en 
dam es bij willen hebben om de gezelligheid 
nog te  verhogen? U kunt rustig  eens ,,op 
proef" komen kijken. De klub wordt gehouden 
tussen kwart over tien en half twaalf. De 
p rijs  is een gulden per keer m et g ratis 
koffie. Iedereen tussen de 40 en 60 ja a r  
(en zelfs ouder als U nog fit bent of het 
w eer wil worden) is van harte  welkom. 
Adres: de W ittenstraat 27.

LEEGSTAANDE WONINGEN
Weet U woningen in Uw omgeving die al lan 
gere  tijd leegstaan? Geef dat dan even door 
aan de werkgroep huurzaken van het w ijk
centrum. Dit is al de derde keer dat we de
ze oproep doen. We hebben al enige tien 
tallen reakties gehad. M aar hoe m eer a d re s 
sen we weten, des te  beter is het.
Wij gaan dan na waarom die huizen leeg
staan en zullen proberen dat ze via de dienst 
Herhuisvesting w eer toegewezen worden aan 
m ensen die e r  rech t op hebben. Leegstand 
is im m ers een schande in een tijd  van wo
ningnood!
U kunt de huuradviesgroep bereiken via het 
wijkcentrum , van H allstraa t 81, tel. 82 II 33.

BUS 18
Bij het artikel over bus 18 in het vorige 
num m er van de WIJKKRANT is de redaktie 
vergeten de naam van de fotograaf te  v e r 
melden: dat was Hans Hofman. De foto 's

werden geplaatst m et toestem m ing van Het 
Parool. O nderschrift bij de rech ter foto had 
moeten zijn; leden van de w erkgroep v e r 
keer bieden buschauffeur geschenken aant.g.v. 
de e e rs te  r it door de buurt naar het centraal 
station.

WIJ KOMEN TEZAMEN
Kerkdiensten op en rond kerstm is.

PAUS JOHANNESKAPEL (R.K. M agdalena- 
parochie, Jacob Catskade 11)
24 decem ber 17.00 uur: K erstdienst voor be
jaarden  en andere belangstellenden. Voorgan
ger: P a te r  J. Kam pschreur. Medewerking van 
de kinderen van de Gregoriusschool.
22.00 uur: Nachtmis. Voorganger: P a te r  F. 
Wijenberg. Medewerking van het Jongeren
koor o.l.v. Mevr. M. Schopman.
25 decem ber 9.00 uur: Hoogmis m et m ede
werking van het Magdalenakoor.
11.00 uur: K erstd ienst in de slavisch-byzan- 
tijnse ritus. Voorganger: P a te r Micheas. 
TICHELHAVEN (M arnixkade 34).
24 decem ber 22.00 uur: Nachtmis voor le 
den en vrienden van het buurthuis. V oor
ganger: P a te r A. Denkers.
nassaukerk  9gereform eerd: De Wittenkade 
111)

25 decem ber 10.00 uur: K erstfeestviering. 
Voorganger: Ds. Th. van Andel.
DE POORT (G ereform eerd; Hugo de G root- 
kade 18-24)
25 decem ber 10.30 uur: K erstfeestviering. 
Voorganger: Ds. S. v.d. Haagen. M edewer
king van orgelzang en fluit.
DE WARTBURG (Ev. Luthers; van B oetse- 
la e rs tra a t 49)
18 decem ber 13.00 uur: K erstfeest voor b e
jaarden.
PRINSESSEKERK (Ned. Hervormd: Schaep- 
m anstraa t 2)
24 decem ber 23.00 uur: Kerstnachtdienst. 
Voorganger: Ds. A.J. Kret. Medewerking van 
het N oorderkerkkoor.
25 decem ber 10.00 uur: K erstfeestviering. 
Voorganger: Ds. J.W. van Kooten.

Hulp voor bejaarden gezocht
De wijkpost voor bejaarden zoekt mensen 
die een of m eer ochtenden per week HUIS
HOUDELIJKE HULP willen verlenen bij b e
ja a rd e  buurtbewoners. De vergoeding voor 
deze hulp bedraagt f 12,-. U kunt zich op
geven bij de wijkpost, van B oetzelaerstraat 
49, tel. 844352 op dinsdag en vrijdag tussen 
half tien en elf uur.
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DAK ORGANISEERT 
SPREEKUUR EN 
NEDERLANDSE LES 
VooR DUITENLANDSE 
WERKNEMERS
SPREEKUUR op maandagavond van 8 uur tot 
half 10, in ,,De Witte B rug", De W ittenstraat 
27. (het spreekuur was op dinsdagavond in 
de Van Beuningenstraat, m aar het is sinds 
kort verplaatst).
NEDERLANDSE LES op maandagavond om 7 
uur, in De Witte Brug.
N ederlandse les voor vrouwen, bij de vrou
wen thuis. Als u wat te vragen hebt, of les 
wilt hebben, kom dan op maandagavond eens 
bij ons langs. Miss chien kunnen wij u helpen!

TuKcE
Yabanci Ij'p iler B irligi
- GÖRÜSMF SAATLERI: H er pazartasi akgami 

saat 8 den 9.30 a kadar
de W ittenstraat 27, A m sterdam  adresindeki 
„DE WITTE BRUG” binasinda.
(Bu gorusm e sa a tle ri eskiden sali akgam - 
la ri Van Beuningenstraat 'ta  yapilmaktaydi)

-  HOLLANDACA LISAN DERSLERI: H er pa- 
za rtes i akgami saat 7 de De Witte Brug

binasinda.
-  KADINLAR ICIN HOLLANDACA DERSLER: 

kendi evlerinde verilir.
Yukarida bahsettigim iz hususlarda daha fazla 
malumat a lm ak is te rse n iz  h e r  pazartesi akgami 
bize m üracaat edebilirsiniz.

BENTINCKSCH00L
VOOR
BASISONDERWIJS

Bentinckstraat 78

School van de Herv. Gemeente 
Opleiding voor alle voortgezet onderwijs 
Aanmelden leerlingen dagelijks
Hoofd basisschool:
J. K. HUS, TELEFOON 840.200

BENTINCK-
KLEUTERSCHOOL

Bentinckstraat 78

Aanmelden nieuwe leerlingen dagelijks
Hoofd kleuterschool:
MEJ. J MOLIER, TELEFOON 840.042


